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 רעדעי ,ערעדנַא איד וצ ענייא ךילנהע ןענייז ןעילימַאפ עכילקילג עלַא

 .ןפוא םענענייא רהיא ףיוא ךילקילגנוא זיא עילימַאפ עכילקילגנוא

 טָאה יורפ איד .טשימוצ טעֶלַא ךיז טָאה ס'יקסנאלבא איד ןופ זיוה ם'ןיא
 רעשיזיוצנארפ רעד םימ ןעננודניברעפ טאהענ טָאה ןאמ רעד זַא ,טסואוורעד ךיז

 טעד טרחעלקרע טָאה איז ןוא ,זיוה ןיא ייז ייב ןעוועג זיא סָאװ ,עקטנַאנרעװַאג
 - ,ךַאד ןייא רעטנוא ןענהָאו טינ רחעמ םהיא טימס ןָאק איז זַא ,ןַאמ

 ַאמ א ןוא ענַאל עגיזָאד איד ךיז טהיצ סע איוו גָאט רעטירד רעד ןיוש
 רעד ןופ רעדעילנטימ עלַא ךיוא ןוא אפוג בייוו ןוא ןַאמ טלהיפענ ןעבָאה סינרעט
 ןוא עילימַאפ רעד ןופ רעדעילגטימ עֶלַא .דניזענזיוה עצנאג סָאד ןוא עילימַאפ
 ןייק רחעמ טָאה ןעבעלנעמאזוצ רעייז זַא ,טלהיפענ ןעבָאה דניזעגזיוה עצנַאג סָאד

 ןַא ףיוא גילעפוצ ףיונוצ ךיז ןעמוק עכלעוו ,ןעשנעמ ןעשיווצ זַא ןוא טינ ןעניז
 -טימ איד ןעשיווצ ,ייז ןעשיווצ רעדייא ,תוכיש רהעמ ןאראפ ןיוש זיא ,אינסכא
 - .ם'יקסנאלבא איד ןופ דניזעגזיוחה ןוא רעדעילג

 :ןערעמיצ ערהיא ןופ ןעגנַאגעגסױרַא טינ גָאט ןעצנַאג ַא זיא יורפ איד |
 -מורא ןענייז רעדניק איד ;ןעוועג טינ זיוח וצ גָאט ןעטירד םעד ןיוש זיא ןאמ רעד
 ענָאב עשילגנע איד .ענערָאלרעפ איו ױזַא ןזיוח ןעצנַאג ן'רעביא ןעפָאלעג
 -ייירט ַא רערהיא ןעבירשעגנָא טָאה ןוא עקמָאנָאקע רעד טימ טגירקוצ ךיז םָאה

 רעד ;עלעטש עיינ א ןעכוזבָא רחיא רַאפ לָאז איז זַא גידנעטעב ,עלעטעצ ַא ןיד
 עצראווש איד ;בוטש ןופ קעוװא טייצ-נַאטימ טארוקא ןעטכענ ךָאנ זיא רעכוק
 | .גנונעכערבָא ןַא ןעטעבעג ןעבָאה רעשטוק םעד טימ ןיכעק

 ןאפעטס טסריפ רעד טָאה ךיז ןענירקוצ ןיִדָאֹנ גָאט ןעטירד םעד ףיוא
 --- טפאשלעזעג ןיא ןעפורעג םהיא ןעמ טָאה ַאוויטס --- יקסנאלבא שטיוװעידַאקרַא
 -םיוא ךיז הירפ רעד ןיא רענייז ַא 8 טסייה סָאד ,עדנומש רעכילנייוועג רעד ןיא
 ,טעניבַאק ןייז ןיא רונ ,רעמיצ-ףָאלש ס'בייוו ם'ןיא םינ ףָאלש ןופ טּפאכעג
 ןעטגעלפּפעגסיוא ,ןעלופ ןייז ןָאהטעג רהעק ַא טָאה רע .ןַאויד םענרעדעל ןפיוא
 -אלשנייא רעדיוו ןעלעוו טלָאװ רע איוו ױזַא ןַאויד ןופ סענישזורּפ איד ףיוא ףונ
 עלעשיק איד ןעמונעגמורַא טסעפ טייז עטייווצ רעד ןופ טָאה רע ;גנַאל הוא ןעפ
 -עגפיוא גנילצולּפ זיא רעבָא ;קַאב רעד טימ רהיא וצ טקירדענוצ ךיז טָאה ןוא
 .ןעגיוא איד טנעפעעג ןוא ןַאװיד ןפיוא טצעזעג ךיז טָאה ,ןעננורּפש

 גידנענַאמרעד ,טכארטעג .רע טָאה -- ? ןעוועג סָאד זיא איוו ,ַאי ,ַאי --
 דדועס א ןעבעגעג טָאה ןיבלא !ַאי ?ןעוועג סָאד זיא איו ,אי -- םולח םעד ךיז
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 אנינעראק אננא

 ,אי .שינַאקירעמַא סעּפע רונ ,טדאטשמראד ןיא טינ ,ןיינ ;טרַאטשמראד ןיא
 ַא ןעבעגענ סָאד טָאה ןיבלַא ,אי .ַאקירעמַא ןיא ןעוועג טרָאד זיא טדַאטשמרַאד
 ָאימ ליא :ןעננוזעג ןעבָאה ןעשיט איד ןוא -- אי ,ןעשיט ענרעזעלג ףיוא הדועס
 סעּפע ןוא ,סערעסעב ךָאנ סעּפע רונ ,ָארָאזעט ָאימ ?יא טינ ,ןיינ ןוא ,אראזעט

 דיז רע טָאה -- ,רעמיצנעיורפ ןעוועג ךיוא ןענייז סָאװ ,ךעלעשעלפ עקניניילק |
 ,טנהָאמרע ױ

 ,ןעצנעלג ךילהערפ ןעביוהעגנא ןעבָאה ןעניוא ס'שטיוועידאקרא ;אפעטס
 ' : גידנעלכיימש ,טכארטרעפ ךיז טָאה רע ןוא

 עלעיפ ךָאנ ןעוועג ןענייז טראד ,טוג רהעז ,מוג ןעוועג זיא'ס ,ַאי ,ַאי ---
 ,ןעגָאזסױרַא טינ ןעקנַאדעג טימ ןוא רעטרעוו טימ ןָאק ןעמ סָאװ ,ןעכַאז עליואוו
 .ןעקירדסיוא טינ סָאד וטסעוו רהָאוו ןפיוא ןליפַא

 ךרוד ןענָאלשענכרוד ךיז טָאה סָאװ ,טכיל ףיירטש ַא גידנעקרעמַאב ןוא
 / ןעפרָאװעגבָארַא ךילחערפ רע טָאה ,ןענידרַאג ענעכוט איד ןופ ענייא ןופ טייז ַא
 בייוו ןייז סָאװ ,ךיטש-קעטש איד טכוזעגפיוא ייז טימ טָאה ,ןאוויד ןופ סיפ איד
 -עגנייא (רהָאי ןעטצעל ןופ גַאטסטרובעג ןייז וצ הנתמ ַא) טהענעגסיױא טָאה

 איד ראפ ןעוועג זיא טייהנהעוועג ןייז איוו ןוא ,ןאיפאס עטליגעג ןוא עטסַאפ

 וצ דנאה ןייז ןעניוצעגסיוא ,גידנעהעטשפיוא טינ ,רע טָאה ,רהָאי ןעיינ עטצעל
 ןוא .קָאר-ףָאלש רעד ןעגנאהעג רעמיצ-ףָאלש ןייז ןיא זיא סע ואוו ,ץַאלּפ םענעי
 ןיא טינ טפָאלש רע ױזַא איו ןוא סָאװ רַאפ טנַאמרעד גנילצולּפ ךיז רע טָאה ָאד
 ןעדנואוושרעפ זיא לעכיימש רעד ;טעניבַאק ןיא רונ ,רעמיצפַאלש ס'יורפ רעד
 ' : ןרעטש םעד טשטיינקעג טָאה רע ,םינּפ ןייז ןופ

 - ,סעלַא ךיז גידנענָאמרעד ,טמורבעג רע טָאה -- . . . ! ַאַא !ךַא ,ךא ,ךא --
 עֶלַא רעדיוו ןעמוקעגרָאפ ןענייז גנולעטשרָאפ ןייז ןיא ןוא .ןעהעשענ זיא סָאװ
 ןופ טייקכילפליהעבנוא עצנַאנ איד ,בייוו ןייז טימ געירק ןייז ןופ ןעטייקגיניילק

 ,דלוש ענעגנייא ןייז זיא סָאד סָאװ סעלַא ןופ רעכילנייּפ ןוא ,עגַאל ןייז
 רעכילקערש ןוא ,ןייז לחומ טינ ןָאק ןוא ןייז לחומ טינ טעוו איז !ַאי ---

 ןיא סעלַא ןיא גידלוש ,ןיילַא ךיא ןיב סעלַא ןיא גידלוש סָאװ ,סָאד זיא סעלַא ןופ

 ָשמַארד עצנַאג איד סָאד ךָאד זיא ןיירעד .רעגידלוש רעד טינ ןיב רעבָא ,ןיילַא
 טימ ט'הנעט'עגרעטנוא רע טָאה -- !ךַא ,ךַא ,ךַא---- טכארטעג ךיז רע טָאה ---
 .יירעגירק רעד ןופ עקירדנייא ערעווש איד ךיז גידנערעניארע ,גנולפייווצרעפ

 טָאה רע ןעוו ,טונימ עטשרע ענעי ןעוועג זיא סעלַא ןופ רעכילמהענעגנַאנוא
 עסיורג ַא טימ ,רענעדעירפוצ ַא- ,רעכילהערפ ַא ,רעטאעהט ןופ טרהעקעגמוא ךיז

 טָאה ,רַאודוב ןיא ןענופעג טינ יורפ יד ט ָאה רע ;יורפ רעד ראפ דנַאה ןיא ענראב
 ךילדנע ןוא ,טעניבַאק ןיא ןענופעג טינ ךיוא איז טָאה רע ןעוו טרעדנואוורעפ ךיז
 ןיא לעטעצ ןעכילקילגנוא םעד טימ רעמיצ-ףָאלש ןיא ןעהעזרעד איז רע טָאה

 | .טקעדעגפיוא סעלַא טָאה סָאװ ,דנאה
 ,ענערהאפרעד - טינ ןוא ,ענעמונרעפ ןוא עטנרָאזרעפ גידנעטש איד ,איז = -

 -עצ ןטימ ןעסעזעג ךילנעוועבנוא זיא ,יללאד ןייז ,טנעכערעג איז טָאה רע איוו

 טָאה ןערָאצ ןוא גנולפייווצרעפ ,קערש ןופ קורדסיוא םעד טימ ןוא דנאה ןיא עלעט
 | .םהיא ףיוא טקוקעג איז
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 ץפיוא גידנעזייוו ,טנערפעג איז טָאה -- ? סָאד 4 סָאד זיא סָאװ ---
 | .עלעטעצ

 םהיא טָאה ,טפָא טריסַאּפ סע איוו ,גנורעניארע רעגיזָאד רעד ייב ןוא
 טָאה רע סָאװ סָאד לעיפיוו ,אפונ סינעהעשעג איד טקניירקעג לעיפ ױזַא םינ
 ,רעטרעוו ס'יורפ רעד ףיוא טרעפטנעענ ױזַא

 טימ טפערט סע סָאװ סָאד ןעפָארטעג טונימ רענעי ןיא טָאה םהיא טימ
 .ךילדנעש וצ ןיוש זיא סָאװ סעּפע ייב גנילצולּפ ייז טקאּפ ןעמ ןעוו ,ןעשנעמ
 רעכלעוו ןיא ,ענַאל רעד וצ גיסַאּפ םינּפ ןייז ןעטיירגוצ טנעקעג טינ טָאה רע
 ,רלוש ןייז טקעדעגפיוא ךיז יורפ ןייז רַאפ טָאה סע ןעוו ןענופעגנייא ךיז טָאה רע
 -טנערַאפ ךיז לאז ,ןענעקיילבָא לָאז ,ןענידיילעב ךיז לָאז רע סָאװ םעד טַאטשנַא
 -עב ךָאד טלָאװ סעֶלַא --- גיטליגכיילג רַאגָאז ןעביילב ,גנוחייצרעפ ןעטעכ ,ןרעפ
 :ידנעלעוו טינ טָאה םינּפ ןייז --- ןָאהטעג טָאה רע סָאװ סָאד רעדייא ןעוועג רעכ
 -עידאקרא ןאפעטס ןָאהטענ טכארט ַא טָאה "ךרַאמיּפָאק ם'ןופ ןענָאיסקעלפער,)
 ַא גנילצולּפ גידנעלעוו טינ רָאנ ,(עיגָאלַאיזיּפ טאהעג בעיל טָאה רעכלעוו ,שטיוו
 ןעשירַאנ םוראד ןוא ןעגיצרעהטונ ,ןעטנהעוועג ןייז טםימ ןָאהטעג לעכיימש
 | ,פעביימש

 -רעד .ןייז לחומ טנָאקעג טינ ךיז רע טָאה לעכיימש ןעשירַאנ םעד טָא
 ןעשיזיפ ַא ןופ איו ןָאהטענ רעטיצ ַא יללאד טָאה ,לעכיימש םעד טָא גידנעהעז
 .סיורַא זיא ןוא רעטרעוו עזייב ןופ םָארטש ַא טימ ןָאהטעג סָאש ַא טָאה ,ץרעמש
 .ןעהעז טלָאװעג טינ ןַאמ םעד איז טָאה ןָא טייצ רענעי ןופ ,רעמיצ ןופ ןעפַאלעג

 טכארטעג טָאה --- סעֶלַא ןיא גידלוש זיא לעכיימש רעשירַאנ רעד --
 ,שטיוועידאקרא ןַאפעטכ

 א רע טָאה -- 4 ןעמ טוהט סָאװ 4 ןעמ טוהט עשז סָאװ רעבָא --
 ,רעפטנע ןייק ןענופעג טינ טָאה ןוא ךיז יצ טםדערעג רעטלעפייווצרעפ

.2 

 נוצעב ןיא שנעמ רעכילטייהרהַאוו ַא ןעוועג זיא שטיװעידַאקרַא ןַאפעטס
 זַא ,ךיז ןעסעומשנייא ןוא ןערַאנ טנעקעג טינ אפוג ְךיז טָאה רע .ןייֵלַא ךיז וצ
 ףיוא ןעבָאה הטרח טציא טנעקעג טינ טָאה רע ,גנולדנַאה ןייז ףיוא הטרח טָאה רע
 ,שנעמ רעגיבעיל-טכייל ,רענהעש ,רעגירהָאי גיסיירד-ןוא-רעיפ ַא ,רע סָאװ ,םעד
 ייווצ ןוא עגידעבעל ףניפ ןופ רעטומ ַא ,יורפ א ןיא טבעילרעפ ןעוועג טינ זיא
 -ע .םהיא ןופ רעגניא ןעוועג רהָאי ןייא טימ זיולב זיא עכלעוו ,רעדניק עטיומ
 ,יורפ ןייז ןופ ןעטלַאהעב טנַאקעג טינ טָאה רע סָאװ ,טאהעג הטרח זיולב טָאה
 תונמחר טָאה ןוא ענַאל ַאזַא ןופ טייקרעווש עצנַאג איד טלהיפעג טָאה רע רעבָא
 רע זַא ,ןייז ןעק סע .ךיז ףיוא ןוא רעדניק איד ףיוא ,יורפ ןייז ףיוא טאהעג
 רע ביוא ,יורפ ןייז ןופ דניז ענייז ןעטלאהעב טנעקעג רעסעב רשפא טלָאװ
 .ןעקריוו יוזַא רהיא ףיוא טעוװ ךיז ןעסיוורעד סָאד זַא טסואווענ רעהירפ טגלָאװ
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 רעבָא ,טכארטעב טינ רהָאלק להָאמ ןייק עגארפ עניזָאד איד טָאה רע
 -נוא רהיא זיא רע זַא גנַאל ןיוש טפערט איז זַא ,טכודעג ענַאמוט ךיז טָאה םהיא
 ,טכודעג ןְליִפַא ךיז טָאה םהיא ,רעגניפ איד ךרוד ףיורעד טקוק איז ןוא ,יירט
 ,רעמיצנעיורפ ענהעש טינ ןיוש ,עטרעטלערַאפ איד ,עטרעגָאמעגסיױא איד ,איז זַא
 עטוג ַא זיולב זיא ןוא סיוא טינ ךאז ןייק טימ ךיז טנעכייצ סָאװ ,עכאפנייא ןַא
 ןעבָאה טייקגיטכערעג ןופ להיפעג םעד טיול ףרַאד ,עילימַאּפ רעד ראפ רעטומ
 .טרהעקרַאפ רָאג ךיז טָאה ןעזיוועג ןוא .םהיא טימ סינעהעזנייא

 ט'הנעט'עג ךיז וצ טָאה -- ! ךילקערָש !יִא ,יִא ,יִא !ךילקערש ,ךַא --
 איוו ןוא -- ןעטכארטוצ טנַאקעג טינ ךאז ןייק טָאה ןוא שטיוועידאקרא ןאפעטס
 ןעוועג זיא איז !טבעלענ ןעבָאה רימ טונ איוו ,רעהַא זיב ןעוועג סעלַא זיא טונ
 -עג טינ ךאז ןייק ןיא רהיא בָאה ךיא ,רעדניק איד טימ ךילקילג ,ןעדעירפוצ

 ,טפאשהטריוו רעד טימ ,רעדניק איד טימ ךיז ן'קסע ןעזָאלעג רהיא בָאה ,טרעטש

 ַא ןעוועג זיא "איז, סָאװ ,טונ טינ זיא סע ,תמא .טגָאװעג טָאה איז איוו ױזַא
 "לעקע ,סעגירדינ סעּפע ןיירעד זיא סע :!טונ טינ .זיוה ןיא זנוא !יב ןיטנַאנרעװַאנ
 רַאפ סָאװ רעבָא .ןיטנַאנרעװַאג רענעגייא ןא טימ יירעבַאהבעיל ןערהיפ ןיא סעניד
 איד טציא טלעטשעגרָאפ גידעבעל ךיז ןעבָאה םהיא) !זיא סָאד ןיטנַאנרעװַאג ַא
 .(לעכיימש רהיא ןוא ןאלאר לעזאמדאמ ןופ ךעלניוא עטאוואטולפ ,עצרַאווש
 ךאז ןייק ךָאד ךיז ךיא בָאה ,זיוה ןיא זנוא ייב ןעוועג זיא איז גנַאל איו רעבָא
 ךיז ףרַאד , . . ןיוש זיא איז סָאװ ,סָאד זיא סעלַא ןופ רעגרע ןֹוא .טביולרע טינ
 ,עשו סָאװ רעבָא !יֵא ןיֵא יא !ןויכ ַא טימ איוו סעּפע ןעפערט ױזַא ץלַא סָאד
 | ? ןעמ טוהט עשז סָאװ

 -לעו ,רעפטנע םעניימעגלַא טענעי רעסיוא ,ןעוועג טינ זיא רעפטנע ןייק |
 רעד .ןענַארפ ערַאבזיילנוא ןוא עטסטלעקיוורעפ איד ףיוא טינ ןעבעל רעד ןעכ

 -רעוונעגעג םעד ןופ ןעגנורעדַאפ איד טימ ןעבעל ףרַאד ןעמ :זיא רעפטנע רעניזָאד

 יש זיא תומולח ךרוד ךיז ןעסעגרעפ ,ךיז ןעסעגרַאפ טסייה סָאד ,גָאט ןעניט
 צ ןערהעקמוא טינ ןיוש ךיז ןעק רע ; טכַאנייב זיב סלאפנעדעי ,ךילגעמ טינ

 טסייה ;רעמיצנעיורפ-ךעלעשעלפ איד טלעיּפשעג ןעבָאה סע עכלעוו ,קיזומ רענעי

 - .ןעבעל ןופ םולח ןיא ךיז ןעסעגרַאפ ףרַאד ןעמ סָאד

 .-ַאקרַא ןַאפעטס טגָאזעג ךיז טָאה --- ןעהעז רימ ןעלעוו רעטייוו ןוא --|
 ץטימ טאלאכ ןעיורג םעד ןָאהטעגנָא רע טָאה ,גידנעהעטשפיוא ןוא שטיוועיד |

 ,לעּפינק ַא ןיא ךעלזנערפ איד ןעדנוברעפ טָאה ,גַאלשרעטנוא םענעדייז ןעיולב
 ןוא ,טפול גונעג ןעגיוצעגניירַא ןעטסַאק-טסורב ןעטיירבעגסיוא .ןייז ןיא טָאה

 ןעבָאה עכלעוו ,סיפ עטחערהעגסיוא ןופ טָארט ןעטסיירד: ןעטנהעזועג ןייז טימ זיא -
 -פיוא טָאה ,רעטסנעפ םוצ זעגנאגעגוצ ,רעּפרעק ןעלופ ןייז ןענָארטעג .טכייל ױזַא
 . יא גנוק םעד ףיוא .ןָאהטעג גנולק ַא ךיוה טָאה ןוא ןענידרַאג איד ןעגיוצעג
 -נעגָארט ,ייווטאמ רענעיד-רעמַאק רעד ,דניירפ רעטלַא רעד ןעמוקעגניירַא דלאב
 יַניײרַא ךיוא זיא ןעײװטַאמ ךָאנ ךיילג .עמארנעלעט ַא ןוא ךיש ,רעדיילק גיד
 | .ןעריזַאר םוצ םילכ עלַא טימ קינלוריצ רעד ןעמוקעג

 גערפ ַא טָאה -- ? ןערעיּפַאּפ ןַארַאפ ןענייז (ָארויב) עיװטסטוסירּפ ןופ ---
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 גידנעצעז ןוא עמארגעלעט איד גידנעמהענ ,שטיוועידאקרא ןאפעטס ןָאהטעו

 .לעגעיּפש םוצ ךיז
 "טימ ,ךילגַארפ גידנעקוק ,ייװטַאמ טרעפטנעעג טָאה -- שיט ן'פיוא ---

 ַא טימ ןָאהטעג גָאז ַא רע טָאה עלייוו ַא גידנעטרַאו ןוא .ץירּפ ןייז ףיוא גירייל

 . ןעמוקעג תיבה לעב - ןַאמרחופ םעד ןופ --- ; לעכיימש ןערטיק/
 ןיא זיולב טָאה ןוא טרעפטנעעג טשינרָאנ טָאה שטיוועידאקרא ןַאפעטס

 ןעבָאה ייז ןעכלעוו טימ ,קילב םעד ןופ ; ןעײװטַאמ ףיוא ןהָאטעג קוק ַא לעגעיּפש
 םעד רענייא ןעהעטשרעפ ייז איוו ,גיטנעק ןעוועג זיא ,לעניּפש ןיא טנעגעגעב ךיִ

 :ָאהטעג גערפ ַא איו ױזַא טָאה קילב ס'שטיוועידאקדא ןאפעטס .,ןעטייווצ

 ? טינ ןעד וטסייוו ?סָאד וד וטסנָאז סָאװ ֹוצ
 ,טעקַאשז ןייז ןופ ןעשַאט איד ןיא דנעה איד טקורעגניירַא טָאה יײװטַאמ

 ,גירנעלכיימש םווק ,םיוק ,גיהטומטוג ,גידנעגייווש ןוא סופ ַא טלעטשעגבָא טָאװ
 .ץירּפ ןייז ףיוא ןָאהטעג קוק ַא רע טָאה

 ןוא ךייא יז ןעלָאז ןַאד זיב ןוא ,גַאטנוז ןעמוק ןעסייהעג בָאה ךיא ---

 .,טניישעג טָאה סע איוו ,טנַאזעג רע טָאה -- טסיזמוא ןעניהורנואעב טינ ךיז
 .עזארפ עטיירגעגנא ןא

 טלָאװעג טָאה ייוטאמס זא ןענַאטשרעפ טָאה שטיוװעידַאקרַא ןַאפעטס
 .ןעסירעגפיוא טָאה רע ,טייקמאזקרעמפיוא ןייז ךיִז ףיוא ןעהיצ ןוא ץיוו ַא ןעכַאמ
 .טניישעגפיוא טָאה םינּפ ןייז ןוא ןעזעלעגרעביא טָאה ,עמארגעלעט איד

 - ןעגרָאמ ןייז ָאד טעוװ ,אנוועידַאקרַא ַאננַא ,רעטסעווש ןיימ ,ייײװטַאמ ---
 עכייוו סרעלָאנ םעד טונימ א ףיוא גידנעלעטשבָא ,ןָאהטעג גָאז ַא רע טָאה ---
 עגידלעזיירג עגנַאל איד ןעשיווצ געוו ןעגיזָאר א טניניירעגכרוד טָאה עכלעוו ,דנאה

 ,ןעדרַאב-ןעקַאב
 ,רעפטנע ןעזיד טימ גידנעזייוו ,ייװטַאמ טגָאזעג טָאה -- טָאג ןעקנַאד --- |

 -עמוקנֶא אזַא ןופ גנוטיידעב איד ,ץירּפ רעד איוו ױזַא ךיוא טהעטשרעפ רע זַא
 -עטס ןופ רעטסעוװוש עטבעילעג איד ,אנװעעידַאקרַא אננַא זַא ,טסייה סָאד ,שינ
 .יורפ ןוא ןַאמ ןעשיווצ םולש ַא ןעכַאמ וצ ןעקריווטימ ןָאק ,שטיוװעידַאקרַא ןַאפ

 ,ייוטַאמ ןָאהטעג גערפ א טָאה -- 3 ןַאמס ן'טױמ רעדָא ןיילַא ---
 רעלַָאג רעד םוראו ןעדער טנַאקעג טינ טָאה שטיוװעידַאקרַא ןַאפעטפ

 -עגפיוא טָאה רע ןוא ,פיל עטשרעביוא איד ןעלָאנ טימ ןעמונרעפ ןעוועג זיא
 : ּפָאק ןטימ ןָאהטעג לעקָאש א לעניּפש ןיא טָאה ײװטַאמ .רעגניפ ןייא ןעביוה

 ? רעמיצ א ןעביוא ןעכַאמ ניטרַאפ ,ןייֵלַא ענייא ---
 ..ןעסייה טעװ איז ואוו ןוא אנווארדנַאסקעלַא איראד סָאד דלעמ ---

 -רעדיוו לעפייווצ ַא טימ טָאה -- 3 אנווארדנאסקעלא איראד ןעדלעמ --- |
 ,ייװטַאמ טלָאה

 יז ןעלעוו סָאװ ,גנאלרעד ,עמארגעלעט איד םהענ טָא ןוא ,דלעמ ,ַאי ---
 | | | .ןעגָאו

 ןָאהטעג טכארט ַא טָאה -- ? ןעריבורּפ ןעסייה סָאד טליוו רהיא --- = |
 | .ךרָאה ךיא :זיולב טגָאזעג רעבָא טָאה ,יײוטַאמ

 ןוא טמאקרעפ ,ןעשאוועגנייא ןעוועג ןיוש זיא שטיװעידַאקרַא ןַאפעטס

 סי



 אנינעראק אננא

 יגנַאל קירוצ ןעגנאגעגניירַא זיא ייווטאמ ןעוו ,ןעדיילקוצנא ןעבילקעג ךיז טָאז
 "עט איד ןעטלאהעג דנאה ןיא טָאה ןוא ,לעוויטש איד טימ גידנעּפירקס ,םאי
 .ןעוועג טינ רעמיצ ןיא ןיוש זיא קינלוריצ רעד .עמארגע"

 ןערהָאפ ייז זַא ,ןעדלעמ ןעסייהענ ןעבָאה אנווארדנאסקעלא איראד ---

 טָאה -- טלעפעג ,ךייא איוו ,טסייה סָאד ,ייז איוו ױזַא ןָאהט ייז ןעלָאז .קעוַא
 איד ןיא דנעה איד גידנעטלַאה ןוא זיולב ןעניוא איד טימ גידנעכַאל ,טגָאזעג רע

 טָאה שטיוועידאקרא ןאפעטס .טייז ַא ףיוא טניובעגנָא ּפָאק םעד ןוא סענעשעק

 ףיוא ןעזיוועב לעכיימש רעגיד'תונמחר ,רעדלימ ַא ךיז טָאה ךָאנרעד .ןעגיוושעג

 ,םינּפ םענהעש ןייז
  ,ּפָאק ן'טימ גידנעלקַאש ,טגָאזעג רע טָאה -- { יײװטַאמ ?ַאה ---

 .ײװטַאמ טנָאזעג טָאה -- ןערעוו טכער טעוװ סע ,ץירּפ ,השקטשינ --

 ? ןערעו טכער טעוו ---
 ,ררעה ןיימ ,אי .---

 זָאהטעג גערפ ַא טָאה -- ? טרָאד סָאד זיא רעוו ?וטסקנייד ױזַא ---

 -ןעיורפ ַא ןופ שיור םעד ריהט ןרעטניה גידנערעהרעד ,שטיוועידאקרא ןַאפעטכ
 | | ,דיילל

 .עמהענעגנא ןוא עטסעפ ַא ןעפורעגבָא ְךיז טָאה -- ךיא ןיב סָאד --
 ,רעגניירטש רעד טקורעגסױרַא ךיז טָאה ריהט ןרעטניה ןופ ןוא ,עמיטש-ןעיורפ
 .עקנאינ איד ,אנווָאנָאמיליפ אנאירטַאמ ןופ םינּפ רעטלעּפוטשעג

 -עידאקרא ןאפעטס ןָאהטעג גערפ ַא טָאה --- ? אשאירטאמ ,סָאװ ,ונ ---
 ,רהיא וצ גידנעהעגפיורַא ,שטיוו

 ןיטולחל ןעוועג זיא שטיוועידַאקרא ןאּפעטס סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ

 ןענייו ןענעוטסעד ןופ ,טלהיפעג ןיילא סָאד טָאה ןוא יורפ ןייז ןענעג גידלוש
 דניירפ רעטסעב כ'אנווארדנאסקעפא איראד ,עקנַאינ איד וליפַא ,זיוה ןיא עלַא

 ,טייז ןייז ףיוא ןעוועג
 .גירעיורט טגערפעג רע טָאה -- 4? סָאװ ,ונ --
 רשפא .ךיז טגידלושטנע ,ררעה ןיימ ,רעבירַא רעפעב טהענ רהיא --

 ןיא סעלַא ןוא ,ןעקוק וצ תונמחר א ,רהעז ךיבענ ןעדייל ייז .ןעבעג טָאג טעוֶי
 ןעמ ףרַאד ,ררעה ןיימ ,רעדניק איד ףיוא .גידרעדיוו-רעדייק ןערָאװעג זיא זייה

 ? ןעכַאמ ןעמ ןָאק סָצװ .ררעה ןיומ ,ךיז טגידלושטנע .ןעבָאה תונמחר ךָאד

 ...ןערהיפ עלעטילש איד ןעבָאה בעיל ןעמ ףרַאד ןערהָאפ וצ בעיל טָאה ןעמ זא

 . . . ןעמהענפיוא טינ ךימ ךָאד טעוװ איז --
 ןיימ ,טָאג טעב ,גידענג זיא טָאג ;ענירעייא סָאד רעבָא טוהט רהיא --

 ,טָאג טעב ;ררער
 גנילצולּפ ,שטיוועידאקרא ןאפעטס טגָאזעג טָאה -- העג ,טוג ,ונ --

 !ָאהטעג דנעוו ַא ךיז רע טָאה -- ךיז ןָאחטוצנָא רימ ביג ,ונ --- גידנערעוו טיור

 ,קָארּפָאלש םעד ןעפרָאװעגבָארַא טייהנעסָאלשטנע טימ טָאה ןוא ןעײװטַאמ וצ
 איז גידנעמהענפיונוצ ,דמעה ַא טיירגעגנָא ןעטלַאהעג ןיוש טָאה יײװטַאמ .

 .איז ןָאהטעגפױרַא טייהנעדעירפוצ רעכילניישנעגיוא טימ טָאה ןוא טומָאכ א איוו

 .ץירּפ ם'ןופ ףוג ןעטנעלפּפעגסיוא םעד ףיוא
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 טצירפשעב שטיוועידאקרא ןַאפעטס טָאה ,ןָאהטעננָא ןעוועג זיא רע ןעוו
 -עג ןייז טיול טָאה ,דמעה ןופ לעברַא איד טכיילגעגסיוא טָאה ,םויפרעּפ טימ דךיז

 ,ךעלעבעווש ,רעטסייט םעד ,ןעסָאריּפַאּפ ,ןעשַאט איד ןיא טגיילוצ טיײהנהָאװ
 ןָאהטעג לעסיורט ַא טָאה ,ןעקַאלערב ןוא לעטייק-לעבָאד רעד טימ רענייז םעד

 -יפ ןוא דנוזענ ,גידעקעמש ,שירפ ,ןייר טלהיפענ ךיז טָאה ןוא ,ךוטךעשַאט איד
 לעקַאש ַא ,ןעגנאגעגסיורא זיא רע ,קילגנוא ןייז ףיוא גידנעקוק טינ ,ךילהערפ שיז
 טָאה םהיא היוא ואוו ,רעמיצ-ססע ןיא ןיירא זיא ,טירט ןעדעי ףיוא ךיז גידנָאהט
 ןערעיּפַאּפ ןוא ףעירב ךיוא ,עעפַאק ן'טימ עהייר ןייא ןיא ןוא ,עעפַאק טרַאװענ
 .ָארויב ןייז ןופ

 ןַא ןעוװעג רונ זיא ףעירב ןייא .ףעירב איד טנעיילעגרעביא טָאה רע
 ס'יורפ ןייז ןיא דלַאװ םעד טפיוקעג טָאה סָאװ ,רחוס םעד ןופ --- רעמהענעגנַאנוא

 טעוװ סע זיב ,טציא רעבָא ;ןעפיוקרעפ טזומעג ןעמ טָאה דלַאװ םעד .קעטנַאיַאמ
 ןעדייר וצ סָאװ ָאטינ ךָאד זיא ,יורפ רעד טימ םהיא ןעשיווצ םולש ַא ןערעוו
 טָאה טימרעד סָאװ ,ןעוועג ןיירעד זיא סעלַא ןופ רעמהענעגנַאנוא .םעד ןעגעוו

 ןעסילש ףרַאד רע סָאװ םולש םעד ןיא טייהנעגעלעגנַא-דלעג ַא טשימרעפ ךיז
 -רעפ וצ טייקכילגעמ רעד רעביא ,םעד רעביא זַא קנאדעג רעד .יורפ רעד טיפ
 ענג רהעז םהיא טָאה ןעדעירפ רהיא טימ ןעסילש יצ רע טכוז דלַאװ םעד ןעפיוק
 ,טנידיילעב ,טרענרע

 עקסרַאלעצנַאק איד רַאפ ןעמונעג ךיז רע טָאה ףעירב איד גידנעגידנע
 ןעסיורג ן'טימ טָאה ,םינינע ייוצ טרעטעלבעגרעביא לענש טָאה ,ןערעיּפַאּפ
 ןוא ןערעיּפַאּפ איד טקורעגבָא טָאה ,ןעגנוקרעמַאב ענינייא טכאמעג רעדעפיילב
 איד טנעפעוצ רע טָאה עעפַאק גידנעקנירט ;עעפַאק ן'רַאפ ןעמונעג ךיז םָאה
 - ,ןעזעל ןעביוהעגנָא טָאה ןוא גנוטייצ עגיהירפ-רעדדןיא

 -ייצ עלַארעביל ַא ןעזעל ןוא ןעטלַאהרע טנעלפ שטיװעידַאקרַא ןַאפעטס
 -רעפ טָאד עכלעוו ,גנוטכיר רענעי ןופ רונ ,עלַארעביל-םערטסקע ןַא טינ ,גנוט
 -טנעגייא ךיז טָאה רע סָאװ ,ףיורעד גידנעקוק טינ ןוא .טייהרהעמ איד ןעטָארט
 טימ טינ ,טפַאשנעסיו טימ טינ ,קיטיִלָאּפ טימ טינ טריסערעטניא טינ ךיל
 עניזָאד איד ןעגעוו ןעטכיזנַא ענעי ראפ ןעטלַאהעג טסעפ ךיז רע טָאה ,טסנוק
 ןייז ןופ ןוא טייהרהעמ רעד ןופ ןעטכיזנַא איד ןעוועג ןענייז עכלעוו ,םינינע
 ןעגנוניימ איד ןעוו ,ןַאד רונ ןעגנוניימ ענייז רע טָאה טרעדנעעג ןוא ,גנוטייצ
 ייז סָאה רע ,טגָאזעג רעסעב רעדָא .טרעדנעעג ךיז ןעבָאה טייהרדעמ רעד ןופ
 -נוא טרעדנעעג םהיא ןיא ןיילַא ךיז ןעבָאה ייז רָאנ ,טרעדנעעג טינ להָאמ ןייק
 | | ,טייהרעטקרעמעכ

 ןייק טינ ןעבילקעגסיוא טינ לָאמ ןייק טָאה שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס
 ןענייז ןעגנואיושנַא ןוא ןעגנוטכיר איד רָאנ ,ןעגנואיושנא ןייק טינ ,גנוטכיר
 םעד ןעבילקעגסיוא טינ טָאה רע איו ױזַא טקנוּפ ,ןעמוקענ םהיא וצ ןיילַא
 ןוא .טגָארט ןעמ עכלעוו ,איד ןעמונעג טָאה ןוא ,קָאר ןופ רעדָא טוה ןופ ןָאסַאפ
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 .רעטמיטשעב ַא ןיא גידנעבעל ,םהיא ראפגיטיונ ןעוועג זיא ןעגנואיושנא ןעבָאה
 םהיא זיא סָאד ;טייקגיטעהט-ןעקנַאדעג ךיז טרעדָאפ סע ואוו ,טפַאשלעזעג
 -רוא ןַא ןעוועג זיא סע ביוא ןוא .טוה ַא ןעבָאה איוו ,ךיוא ניטיונ ױזַא ןעוועג
 ַא סלַא גנוטכיר עלַארעביל ַא ןעבילקענסיוא רעסעב טָאה רע סָאװ רעביא עכַאז
 תמחמ טינ ןעוועג סָאד זיא ,זיירק ןייז ןופ עטסרהעמ איד איו ,עויטַאװרעסנָאק
 ,רעניטפנינרעפ זיא גנוטכיר עלארעביל איד זַא ןעניפעגנייא לָאז רע לייוו םעד
 .ןעבעל טרַא ןייז ראפ טסַאּפעג רעסעב ךיז מָאה איז סָאװ םעד תמחמ רָאנ

 סעלַא זיא דנַאלסור ן{יא זַא ,ט'הנעט'עג ןעבָאה ןעײטרַאּפ עלַארעביל איד

 ןוא לעיפ ןעוועג תוביח ןענייז שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ייב ,ךילקריוו ןוא ,טכעלש
  ןַא ןענַאז ןעײטרַאּפ עלַארעביל איד .טלהעפעג טָאה סע ,גינייוו רהעז דלעג

 ,ןעכַאמרעביא סָאד ףרַאד ןעמ זַא ,גנוטכירנייא עטבעלעגסיוא ןַא זיא הטַארייה
 טכַארבעג ןע'שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס טָאה ןעבעל-ןעילימַאפ סָאד ,ךילקריוו ןוא

 ,ךיז !עלעטשראפ ןוא ןענָאז ןעניל ןעננואווצעג םהיא טָאה ןוא ןענינעגרעפ גינייוו
 ,ןעדייר ןעײטרַאּפ עלַארעביל איד ,רוטַאנ ןייז ראפ דנעסױטשבַא ןעוועג זיא סָאװ |

 םעד ראפ םיֹוצ ַא רונ ןיא ןָאינילער זַא ,ןעניימ ייז ,ןעגָאז וצ רעסעב רעדָא
 שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס ,ךילקריוו ןוא .גנורעקלעפעב רעד ןופ ?לייהט ןעשירַאברַאב
 הלפת עצרוק ַא וליפַא םיפ איד ןיא ץרעמש ןהָא ןעגָארטרעּפ טנַאקעג טינ טָאה
 ןוא עניד'המיא איד טָא ןענייז סָאװ וצ ,ןהעטשרעפ טנעקעג טינ טָאה ןוא |

 רעד ףױא טנַאקעג טלָאװ ןעמ ןעוו ,טלעוו רענעי ַא ןענעוו רעטרעוו עדנעיירש
 | .ךַאלהערפ רהעז ןענניירברעפ ךיוא טלעוו

 ראפ טיײהנהָאװעג א ןערָאװעג גנוטכיר עלַארעביל איד זיא ױזַא ןוא
 רַאניס ַא איוו ,ננוטייצ ןייז טבעילעג טָאה רע ןוא ,ןעשטיוועידַאקרַא ןָאּפעטס
 .ּפָאק ןייז ןיא טכַאמעג טָאה איז סָאװ ,ןַאמוט ןעטכייל םעד ראפ ,גאטימ ךָאנ

 ,טרעלקרע ךיז טָאה סע ןעכלעוו ןיא ,?עקיטרַא-טייל םעד ןעזעלעגרעביא טָאה רע
 -ַאקידַאר רעד סָאװ ,ףיורעד טסיזמוא ךיז ןעמ טגָאלקעב טייצ רעזנוא ןיא ןַא
 איד זַא ןוא ןעטנעמעלע עוויטַאװרעסנָאק עֶלַא ןעגנילשנייא הלילח-סח ןעק םזיל
 איד ןעקירדרעטנוא וצ ןעלטימ ןעמהענוצרַאפ ביוחמ טש'רמולכ זיא גנורעיגער
 עג איד טגיל גנוניימ רעזנוא טיול , טרהעקרעפ זַא ,ַארדיה ערענָאיצולָאװער
 רעד ןיא  רָאנ ,ארדיה רערענַאיצולַאװער רעטנַאנעגָאז רעד ןיא טינ רהַאֿפ
 א ,'סערנָארּפ םעד ןעטלַאהרעפ עכלעוו ,ןענָאיצידַארט עטְלַא איד ןופ תונשקע

 | | .וו 1
 - -לעװ ןיא ,סנַאניפ ןעגעוו ,לעקיטרַא ןעטייווצ םעד ןעזעלעגרעביא טָאה רע

 -ָאלעגרעטנוא ןוא ,ללימ ןענעו וא םאטנע ב ןעגעוו טנַאמרעד טרעוו סע ןעכ
 ךילמיהטנענייא ןייז טימ טָאה רע .עווטסרעטסינימ רעד ךעלטרעווכעטש ןעז
 ןופ :לעטרעוו-כעטש ןעדעי ןופ גנוטיידעב איד ןענאטשרעפ ןעקניידכאנ ןעלענש

 סָאד ןוא .טעדנעוועגנָא זיא עלעכעטש  ַאזַא סָאװ רעביא ןוא ןעמעוו ןעגעג ,ןעמעוו

 האנה איד זיא טנייה רעבָא .האנה לעסיב ַא טפאשרעפ ,רעמיא איוו ,םהיא טָאה
 ןוא תוצע ס'אנארטאמ ןעגעוו ןעננורעניארע איד תמחמ ןערָאװעג טעטפיגרעפ

 | ..ןייז וצ ףרַאד סע איו טינ זיא זיוה ןיא סָאװ םעד ןעגעוו

 איו ,ט ס יע ב ףַארג רעד איוו םעד ןענעוו רעטייוו ןעזעלעג טָאה רע

10 



 אנינעראק אננא

 ןיוש ןענייז'ס זַא םעד ןעגעוו ,ןעדאבסיוו ןערהָאפעגכרוד זיא ,ןערעה ךיז טזָאל סע
 -רעפ סרעוו סָאװ עמערַאק עטכייל ַא ןענעוו ןוא ראָאה עיורג ןייק ָאטינ רהעמ
 עטפניקסיוא עלַא איד רָאנ } ןָאזרעּפ רעגנוי ַא ןופ גאלשראפ ַא ןעגעוו ןוא טפיוק
 -רעפ ןעשינָאריא ,ןעליטש ןייק ,רעהירפ איוו ױזַא ,טפַאשרעפ טינ םהיא ןעבָאה
 יי .ןעגינעג

 שטעליוק םעד ןוא ססאט עטייווצ ַא ,גנוטייצ איד טגידנעעג טָאה רע ןעוו
 ןופ ךעלקערב איד טלעסיױרטעגבָארַא טָאה ,ןענַאטשעגפיױא רע זיא ,רעטוּפ םימ
 -עג לעכיימש ַא רעטנומ רע טָאה ,טסורב איד טיירב גידנעלעטשסיוא ןוא טסעוו
 -עגנַא רעדנוזעב ןייז סעּמע לָאז ןעצרַאה ן'פיוא םהיא ל?ייוו רַאפרעד טינ ,ןהָאט
 .גנואייררעפ-זייּפש עטוג ןופ ןעמוקעג זיא לעכיימש רערעטנומ רעד --- םהענ

 סעלַא ןענעוו טנַאמרעד דלַאב םהיא טָאה ?לעכיימש רערעטנומ רעד רעבָא
 - - ,טכַארטרעפ ךיז טָאה רע ןוא רעדיוו

 ןעמיטש עשרעדניק ייווצ טרעהרעד ךיז ןעבָאה ריהט רעד רעטניה ןופ
 רערענעלק ןייז ,אשירנ ןופ עמיטש איד טנעקרעד טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס
 ןוא טרהיפעג סעּפע ןעבָאה ייז .לעדיימ ערעטלע ןייז ,אינאט ןופ ןוא לענניא
 ןעצעז טינ ןערישזַאסַאּפ איד רָאט ןעמ זַא ,טגָאזעג ךָאד בָאה ךיא -- | : ,ןערָאלרעפ
 ! ףיוא ייז ביילק טציא --- עלעדיימ איד שילגנע ףיוא ןעירשעג טָאה --- ךַאד ן'ףיוא

 -רא ןאפעטס ןהָאטעג טכַארט ַא טָאה -- טשימוצ ךיז טָאה סעלַא --
 | ,םורא ןיילַא רעדניק איד ןעפיול טָא --- שטיוועידאק

 ַא ןעבָאה ייז .ןהָאטעג ףור ַא ייז רע טָאה ריחט רעד וצ גידנעהעגוצ ןוא
 ןוא גוצ ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה עכלעוו ,עקלוטַאקש איד ןהָאטעג ףראוו
 -עגניירַא זיא ,גנילבעיל ס'רעטאפ םעד ,עלעדיימ איד .רעטָאפ םוצ ןיירַא ןענייז
 ןעגנייה ןעבילבעג איז זיא גידנעכַאל ןוא טמערַאמוא םהיא .טָאה ,טסיירד ןעּפָאל
 חיר ןעטנאקעב םעד ןופ רעמיא איוו גידנעבָאה האנה ,ןעקַאנ ן'םיוא םהיא ייבי
 איז טָאה ךילדנע .דרָאב ןייז ןופ ןערעה טזָאלעג ךיז טָאה רעכלעוו ,םויפרעּפ ןופ
 ךיז ןעניובנָא ןופ טיור ןערָאװעג זיא רעכלעוו ,םינּפ ןיא ןהָאטעג סוק ַא םהיא
 ןיוש טָאה ןוא ךעלדנעה איד ןעמונוצ טָאה ,טייקכילטרעצ.טימ טניישעג טָאה ןוא
 ,ןעטלאהעגבא איז טָאה רעטאפ רעד רעבָא ,קירוצ ןעפיול טלָאװעג

 רעד טימ גידנערהיפ ,ןהָאטעג גערפ ַא רע טָאה -- ? ַאמַאמ זיא איוו --- |
 --- ןענרָאמ-טוג --- רעטכָאט ןייז ןופ ?עזלעה רעטרַאצ ,רעטאלג רעד רעניא דנַאה
 .עלעגניא ןעדנעסירגעב םעד גידנעלכיימשוצ ןהָאטעג גָאז ַא רע טָאה

 ךיז טָאה ןוא ,רעגינייוו עלעגניא םעד טבעיל רע זַא ,טריּפשעג טָאה רע
 טָאה עלעגניא רעד רעבָא ; ךיילג ייז וצ ךיז ןעמחענעב וצ טהימעב להָאמ עלַא
 ןעטלאק םעד ףיוא לעכיימש ןייק טימ טרעפטנעעג טינ טָאה ןוא טלהיפעג סָאד
 .רעטאפ ןופ ?לעכיימש

 איד טרעפטנעעג טָאה -- ,ןענַאטשעגפױא זיא איז ?ַאמַאמ איד --
 | | | ,עלעדיימ

 טָאה איז זַא סָאד טסייה : טצפיזעגבָא ךיז טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס
 : ;ןהָאטעג טכַארט ַא רע טָאה -- טכַאנ עצנַאג איד ןעֿמָאלשעג טינ רעדיוו
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 ? ךַאלהערפ ,איז זיא איוו ---
 -ענרָאפ זיא ןעמַאמ ןוא ןעטַאט ןעשיווצ זַא ,טסואוועג טָאה עלעדייט איד

 ףרַאד עטַאט רעד זא ןוא ,ךַאלהערפ ןייז טינ ןָאק עמַאמ איד זַא ןוא גירק ַא ןעמוק
 ןעגעוו גידנעגערפ ,גידנעסיוו טינ זיולב ךיז טכַאמ רע זא ןוא ,ןעסיוו ןייֵלַא סָאד
 ךיילנ סָאד טָאה רע .רעטאפ ן'ראפ ןערָאװעג טיור זיא איז ןוא ,טכייל ױזַא םעד
 | .ןערָאװעג טיור ךיוא זיא ןוא ןענאטשרעפ

 -רהעל ןעסייהעג טינ טָאה איז -- טגָאזעג איז טָאה -- טינ סייוו ךיא --
 .ןעבָאב רעד וצ לוה ססימ טימ ןהעג ןעסייהעג זנוא טָאה רונ ךיז ןענ

 -עג רע טָאה -- טרַאװ ,אי ,ְּךַא .ענייפ עקשטארושטַאט ,העג ,ונ --- |
 ,לעטנעה עטרַאצ רהיא גידנעטעלגנ ןוא איז גידנעטלַאהבָא טגָאז

 רע עכלעוו ,ןעטקעפנאק לעטכַאש ַא ןימַאק ןופ ןעמונענבָארַא טָאה רע

 איד גידנעביילקסיוא ,ייווצ ןעבענעג רהיא טָאה ןוא ,טלעטשענקעװַא ןעטכענ טָאד
 | .ענדַאמַאּפ ןוא ענדַאלַאקַאש ,טבעיל איז סָאװ

 .-ַאש םעד ףיוא גידנעזייוו ! ,טנָאזעג עלעדיימ איד טָאה --- ? ןעשירג --
 ,טקעפנאק םענדַאלַאק

 סוק ַא רהיא רע טָאה עקציילּפ רהיא גיד'נהָאט טעלנ ַא ןוא -- אי ,אי --
 ,ןעזָאלעגבָא איז טָאה ןוא ןעקַאנ ן'פיוא ,ּפָאק ןיא ןהָאטעג

 -עב א ןוא --- ייווטאמ טנָאזענ טָאה --- גיטראפ זיא עטעראק איד ---

 | -  ,טרָאװ ןירעט
 .שטיוועידאקרא ןאּפעטס ןהָאטעג גערפ ַא טָאה -- ?גנַאל ןיוש ---
 | .עדנוטש עבלַאה ַא ייב --

 ! ןעדלעמ ךיילנ טסלָאז ןעסייהעג ריר ןעמ טָאה ?הָאמ לעיפיוו --
 -- ןעקנירטבָא עעפַאק תוחּפה לכל ךייא ןעזָאל רעבָא ךָאד ןעמ ףרַאד ---

 ןָאק ןעמ ןעכלעוו ףיוא ,ןָאט ןעבָארג-ךילדניירפ םענעי טימ יײװטַאמ טגָאזעג טָאה
 .ןערעוו סעכ ןיא טינ

 .םעד גידנעשטיינק ,יקסנאלבא טגָאזעג טאה-- רעכינ ןיוש ןיירַא טעב ,ונ ---

 .סורדרעפ ןופ םינּפ
 השקב ַא טימ ןעמוקעג ןיא ,ַאנינילַאק עשנַאטיּפַאק-סבַאטש ,ןירעטעב איד

 ,שטיוועידאקרא ןאּפעטס רעבָא } קלָאט ַא ןהָא זיא סָאװ ןוא ךילנעמנוא זיא סָאװ
 ,םַאזקרעמפיוא טָאה ,ןעציז ןעטעבעג איז טָאה ,ןעוועג זיא טייהנהעוועג ןייז איוו
 וצ ,הצע עיונעג ַא רהיא ןעבענעגנ ןוא איז טרעהעגסיוא ,גידנענַאלשרעביא טינ
 ,טַאלג ןוא גידעבעל וליפא טָאה ןוא ,ןעדנעוו ךיז ףרַאד איז ױזַא איוו ןוא ןעמעוו
 רענעי ֹוצ עלעטעצ ַא רהיא ןעבירשעגנָא טפירשדנַאה ענהעש ,ערהָאלק ןייז טימ
 -יּפַאק-סבַאטש איד גידנעזָאלבא .ןעפלעה טנָאקעג רהיא טָאה עכלעוו ,ןָאזרעּפ
 ,טלעטשעגבא ךיז טָאה ןוא טוה איד ןעמונעג שטיוועידאקרא ןאפעטס טָאה ,עשנַאט
 -עגסיורא ךיז טָאה סע .ןעסעגרַאפ טינ סעּפע רע טָאה וצ ךיז גידנענַאמרעד
 טלעווענ טָאה רע סָאװ סָאד ץוח א ,ןעסענרַאפ טשינרָאנ טָאה רע זַא ,טלעטש
 - .יורפ ןייז --- ןעסעגרַאפ

 םינּפ רענהעש ןייז ןוא ,ּפָאק םעד ןעזָאלענבָארַא טָאה רע -- ! אי ,ךַא --
 רע טָאה -- ? ןהעג טינ רעדָא ןהעג -- קורדפיוא ןעדנעקנייב ַא ןעמונעגנָא טָאז
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 ףרַאד ןעמ זַא ,טרערעגנ םהיא וצ טָאה עמיטש עכילרעניא ןַא ןוא + .טגערפעג ךיז

 .סיוא ,ןעטכיררעפ זַא ,ןייז טינ ךָאז ןייק ָאד ןָאק טייקשלַאפ רעסיוא זַא | ,ןהעג ט נ

 וצ ךילנעמנוא ךָאד זיא סע םוראוו ,ךילגעמנוא זיא ןעגנוהיצעב ערעייז ןרעסעב
 -רַאפ ךיז ןעכַאמ רעדָא עבעיל ןעקעוורע לָאז איז ןוא דנעהיצנא רעדיוװ איז ןעכַאמ
 טציא טָאה ,ןעגיל ןוא טייקשלַאפ רעסיוא .ןעבעיל וצ גיהעפנוא ןוא טרעטלע
 -יוטשבא ןעוועג זיא ןעגיל ןֹוא טייקשלַאפ ןוא ; ןעמוקסיורא טנַאקעג טשיגרָאג

 | | ,רוטַאנ ןייז רַאפ דנעס
 ןעביילברעפ טינ ױזַא ךָאד ןָאק סע ; ןעזומ לָאמַא ךָאד טעו ןעמ רעבָא --- |

 -סיוא טָאה רע .הטומ רהעפ ןייֵלַא ךיז ןעבעג וצ םוא ,ךיז וצ טגָאזעג רע סָאה --

 ַא טָאה ,טרעכיוררעפ טָאה ,סָאריּפַאּפ ַא ןעמונעגסױרַא טָאה ,טסורב ןייז טכיילגעג
 ןיא סָאריּפַאּפ םעד ןעפרָאװעגניירַא טָאה ,ךיור םעד ?הָאמ ייווצ ןהָאטעג זָאלב
 -עג טָאה ןוא רַָאודוב םעד ןעגנַאנעגכרוד טירט עלענש טימ .ןיא ,לעשעט ׁשַא
 .רעמיצפָאלש ס'יורפ ןייז ןיא ריהט עטייווצ איד םנעפע
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 -יש איד טימ לעקאי רהיא ןיא ןענַאטשענ זיא אנווארדנאסקעלא איראד
 םוצ ןעכַאטשענגוצ ראָאה ענהעש ןוא עטכידעג ענעזעוועג לָאמַא ןופ ּפעצ ערעט
 -ָארשוצ ,עסיורג ןוא םינּפ ןעטרעגאמעגסיוא ,םענעזָאלעגבָא רהיא טימ ,עציליטאּפ
 ןעטלאהעג טָאה ןוא ,רעמיצ ן'רעביא ענעפראוואוצ ןעכַאז ןעשיווצ ,ןעגיוא ענעק
 ,טירט ס'נַאמ םעד גידנערעהרעד ,רעינאפיש םענעפא ןופ סעּפע ןעמהענסיורא ןיא
 -וצ גידנעלעוו טסיזמוא ןוא ריהט רעד ףיוא גידנעקוק טלעטשעגבָא ךיז איז טָאה
 ,טלהיפעג טָאה איז .קורדסיוא ןעדנעטכַארעּפ ןוא ןעגניירטש ַא םינּפ רהיא ןעבעג
 ,ךיז ןעפערטנעמַאזוצ םעד רַאפ ארומ טָאה ןוא ארומ םהיא רַאפ טָאה איז זַא

 ןעטנהעצ םוצ ןיוש טָאה איז סָאװ סָאד ןהָאט טלָאוװעג טציא טָאה איז =
 ןוא עשרעדניק איד ןעמהענבָא :געט יירד איד ןיא ןהָאט וצ טכוזרעפ להָאמ
 -עג טינ טָאה ןוא ,רעטומ רהיא וצ ןערהיפקעוַא טעוו איז עכלעוו ,ןעכַאז ערהיא
 איז טָאה ,רעהירפ איוו ױזַא ,טציא ךיוא רעבָא ; ךיז ןעסילשעב ףיורעד טנָאק
 -נוא זיא סע סָאװ ףרַאד איז זַא ,ןעביילב טינ ױזַא ןָאק סָאד זַא ,טגָאזעג ץִלַא ךיז
 ןעפארטשעב ,ןעמהענ עכַאר ,םהיא ןעמהעשַאב ,םהיא ןעפארטשעב ,ןעמהענרעט
 רהיא טָאה רע ןעכלעוו ,ץרעמש םענעי ןופ ?ייהט םעניילק א טימ תוחּפח לכל
 ,םהיא ןופ ןערהָאפקעװַא טעוו איז זַא ,טגָאזעג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה איז .טפַאשרעפ
 ךילגעמנוא ןעוועג זיא סָאד ; ךילגעמנוא זיא סָאד זַא ,טלהיפעג טָאה איז רעבָא
 רַאפ םהיא ןענעכער וצ ןופ ןענהעוועגבא טנַאקעג טינ ךיז טָאה איז לייוו ,רַאפרעד
 | ,םהיא ןענעיל ןופ ןוא ןַאמ רהיא

 םיוק איז טָאה ,זיוה רהיא ןיא ,ָאד ביוא זַא ,טלהיפעג איז טָאה םעד ץוח ַא
 ףניפ ערהיא ןופ גנוהיצרע רעד ןיא עגיטיונ סעלַא ןעגרָאזעב וצ ןעזייוועב טנַאקעג
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 ןעמעלַא ייז טימ טעוװ איז ןיהואוו ,טרָאד ןייז רענרע ךָאנ ייז ךָאד טעװ ,רעדניק

 ןערָאװעג קנַארק געט יירד איד ןיא ךיוא ױזַא ןיוש זיא רעטסנעלק רעד  ,ןערהָאפ

 איד ןוא ,ןָאילוב ןעטכעלש טימ טעמרָאקעגנָא םהיא טָאה ןעמ סָאװ : ,ןופרעד

 טלהיפעג טָאה איז .גאטימ ןהָא עהַאנייב רָאנ ןעבילבעג ןעטכענ ןענייז עגירעביא

 ןעגעווטסעד ןופ איז טָאה ךיז גידנעראנ רונ ;ךילגעמנוא זיא ןערהָאפקעװַא זַא

 .ןערהָאפקעװַא טעוװ איז זַא ,טלעטשרַאפ ךיז טָאה ןוא ןעכַאז ןעבילקעגבָא

 .לעטסעק ןיא דנעה איד ןעזָאלעגבָארַא איז טָאה ,ןַאמ םעד גידנעהעזרעד

 ףיוא טקוקעגמוא ךיז טָאה ןוא סעּפע ןעכוז טלָאװ איז איוו ךיילג ,רעינָאפיש ןופ

 רעבָא .רהיא ןעבעל טנעהָאנ ץנַאג ןענַאטשעג ןיוש זיא רע ןעוו ,ןַאד רונ םהיא

 םענעסָאלשטנע ןוא ןעגניירטש ַא ןעבעגוצ טלָאװעג טָאה איז ןעכלעוו ,םינּפ רהיא

 י .םירוסי ןוא טייקנערָאלרעּפ טקירדעגסיוא טָאה ,קורדסיוא

 .עמיטש ענעטלַאהעגנייא ,עליטש ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- !יללאד --

 ןעהעזסיוא טלָאװעג טָאה ןוא ןעלסקַא איד ןיא ּפָאק םעד ןעניוצעגניירַא טָאה רע

 ןוא טייקשירפ טימ טניישעג ךָאד רעבָא טָאה רע ,גינעהטרעטנוא ,גיד'תונמחר

 ,רוגיפ ןייז סיפ איד זיב ּפָאק ןופ טקוקעב קילב ןעקנילפ ַא טימ טָאה איז ,דנוזעג

 דוצ ןוא ךילקילג זיא רע ,איא :דנוזעג ןוא טייקשירפ טימ טניישעג טָאה סָאװ

 עטפַאהלעקע איד טָא ןוא ...? ךיא ןוא --- ןהָאטעג טכַארט ַא איז טָאה --- ןעדעירפ

 דָאד איד סָאה ךיא : ןעביול ןוא ױזַא םהיא ןעבעיל עַלַא רעכלעוו רַאפ ,טייקסטוג

 -רעפ ךיז טָאה ליומ רהיא .,ןהָאטעג טכארט א איז טָאה --- "ענייז טייקסטוג עגיז

 רעטייווצ רעד ףיוא ןרעדיוש וצ ןעביוהעגנָא טָאה קאב ןופ לוקסומ רעד ,טקירד

 | .םינּפ ןעזעוורענ ,ןעכיילב ןופ טייז

 רעבָא ,עלענש ַא טימ ןהָאטעג גָאז ַא איז טָאה --- ? רהיא טפרַאד סָאװ --- |

 | .עמיטש עגיטסורב ,ערהיא טינ

 ַאננַא --- לוק ןייז ןיא רעטיצ ַא טימ טלָאהרעדיװ רע טָאה --- יללאד --- |

 .ןערהָאפ וצ ןעמוק טנייה טעוו
| 

 טָאה -- ! ןעמהענפיוא טינ איז ןָאק ךיא ? ןָא ךימ סָאד טהעג סָאװ ,ונ = |

 - | .ןהָאטעג יירשעג ַא איז

 ....יללאד ,ןיוש ךָאד ףרַאד ןעמ רעבָא ---

 גידנעקוק טינ ןהָאטעג יירשעג ַא איז טָאה -- !קעװַא ! קעװַא ! קעװַא ---

 ןעשיזיפ ַא ןופ ןעפורעגסיורא ןעוועג טלָאװ יירשעג רעד איו יֹוזַא ,םהיא ףיוא

 | ר : .גָאטייװ

 טכַארטעג טָאה רע ןעוו ,ןייז גיהור טנַאקעג טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס

 ךיז טעוו ,ןרעוװ טכער טעוװ סעלַא זַא ,ןעפָאה טנַאקעג טָאה רע ; יורפ ןייז ןענעוו

 טנַאקעג טָאה רע ןוא ,ןעוועג זיא קורדסיוא ס'ייווטאמ איוו ,ןענדרָאנייא

 רהיא ןעהעזרעד טָאה רע ןעוו רעבָא ; עעּפַאק ןעקנירט ןוא גנוטייצ ַא ןעזעל גיהור

 גנַאלק םעד טָא טרעהרעד טָאה רע ןעוו ,םינּמ ןעגיר'םירוסי ,ןעטרעטַאמעגסיוא

 ייב טָאה ,טלעפייווצרעפ ןוא לַאזקיש םוצ ךילגינעטרעטנוא ,עמיטש רהיא ןופ

 ענייז ןיא ןוא זלַאה םוצ ןעמוקעגרעטנוא זיא סעּפע ,םעהטא םעד טּפַאכרעּפ םהיא

 | .ןערערהט ןהָאטעג ץנַאלג ַצ ןעֶּבָאה ןעגיוא

 -..! ןעליוו סעטָאג םוא ! יללאד ! ןהָאטעג ךיא בָאה סָאװ ,טָאג ןיימ ---|
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 ךיז טָאה ץכולש ַא ,ןעצעזטרָאפ טנָאקעג טינ רעטייוו טָאה רע -- ....ךָאד זיא'ס
 ,ןלַאה ןיא םהיא ייב טלעטשעגבָא

 קוק ַא םהיא ףיוא טָאה ןוא רעינאפיש םעד טכאמראפ גגיטסַאה טָאה איז
 .ןהָאטעג

 .ךיז ןאמרעד ...עהייצרעפ : רונ סנייא ... ןענָאז ךיא ןָאק סָאװ ,יללאד ---
 ...ןעטונימ ...ןעטונימ ןעניוקסיוא טינ ןעבעל רהָאי ןעיינ ןעד ןענָאק

 סָאװ גידנעטראוו ,טרעהעג טָאה ןוא ןעניוא איד ןעזָאלעגבָארַא סָאה איז
 -וילבֶא זיא סע איוו לֶאֹז רע זַא ,ןעטעב םהיא טלָאװ איז איוו ױזַא ,ןעגָאז טעוװ רע
 | | .ןעביולג טינ לָאז איז זַא ,ןענעק

 טָאה ןוא טדערענסיורא רע טָאה -- ...ןרעוו ןעניוצעגניה ןופ ןעטונימ ---

 טקירדענפיונוצ רעדיוו ךיז ןעבָאה ,טרָאו םעד ייב רונ ,רעטייוו ןעדייר טלָאװעג
 ןעגנירּפש ןעביוהעגנָא טָאה רעדיוו ןוא ץרעמש ןעשיזיפ ַא ןופ איוו ,ןעּפיל ערהיא
 .טכיזעג ןופ טייז רעטכער רעד ףיוא קַאב רהיא ןופ לוקסומ ַא

 -ליה ךָאנ ןעירשעג איז טָאה-- ! ןענאד ןופ טחענ-קעווַא ,טהעג-קעווַא ---
 ערעייא ןענעוו ןוא טייהנעניוצעגניה רעייא ןעגעוו טינ רימ טרער ןוא --- רעגיכ
 . ,םעטבישעג עטפַאהלעקע

 טָאה ןוא ןהָאטעג לעקַאש ַא רעבָא ךיז טָאה ,ןהעגקעוַא טלָאװעג טָאה איז
 טכיזעג רהיא .ךיז ןעראּפשוצנָא םוא ?הוטש ןופ ?עטנעוו ן'רַאפ טּפַאכעגנָא ךיז
 ןעבָאה ןעניוא איד ,ןערָאװעג ןעלָאװשעגנָא איוו ןעּפיל איד ,טיירב ןערָאװעג זיא
 ,ןערערהט טימ ןעסָאנעגנָא ךיז

 סטָאנ םוא -- גידנעּפילכ ןיוש טדערעגסיורא רע טָאה -- ! יללאד --
 ךיא !נידלוש םינ ךָאד ןענייז ייז ,רעדניק איד ןעגעוו טכַארט ַא ךָאד ביג ,ןעליוו
 -רַאפ ןיב ךיא .דלֹוש ןיימ ןעפיוקסיוא רימ סייה ,ףאדטשעב ךימ ןוא גידלוש ןיב
 טימ רעטרעוו ןייק ָאטינ ,גידלוש ןיב ךיא ! רונ ןָאק סָאװ ,סעלַא ףיוא גיט
 ,יללאד ,ריפ עהייצרעפ רעבָא ,ןיב ךיא ,גירלוש ןעקירדוצסיוא עכלעוו
 ְ ! הייצרעפ

 ,םעהטא ןעכיוה ,ןערעווש רהיא טרעהעג טָאה רע .טצעזעג ךיז טָאה איז

 עכילטע טָאה איז .רהיא רַאפ טלהיפעג רע טָאה תונמחר ןעכילקירדסיואנוא ןַא
 ,טראװעג טָאה רע .טנָאקעג טינ רעבָא טָאה ,ןעדייר ןעביוהנָא טלָאװעג להָאמ

 ןוא ,ייז טימ ךיז ןעלעיּפש וצ םוא ,זיולב רעדניק איד טסקניידעג אוד ---
  גיטנעק טגָאזעג איז טָאה -- ןערָאלרעפ טציא ןענייז ייז זַא ,סייוו ןוא קניידעג ךיא

 לָאמ ןייא טינ ןיוש געט יירד איד רַאפ טָאה איז עכלעוו ,ןעזַארפ איד ןופ ענייא |
 | | | ,ןיילַא ךיז וצ טגָאזעג

 קוק ַא טײקרַאבקנַאד טימ טָאה רע ןוא ,"אוד, טגָאזעג םהיא טָאה איז
 רעבָא ,דנַאה רהיא ןעמהענוצנָא ןהָאטעג רהיר ַא ךיז טָאה ןוא רהיא ףיוא ןהָאטעג
 | ,םהיא ןופ טרהעקעגבא ךיז לעקע טימ טָאה איז

 ןהָאטעג ךיא טלָאװ רַאפרעד ןוא רעדניק איד ןעגעוו קניידעג ךיא ---

 סָאװ טימ ,טינ ןיילַא סייוו ךיא רעבָא ; ןעװעטַאר וצ ייז טלעוו רעד ןיא סעלַא
 ,רעטאפ ןופ ןערהיפקעווַא יז ?עוװ יא סָאוװ טימרעד וצ : ןעועטַאר ייז ךיא ןָאק
 -- ,רעטאפ םענעזָאלוצ םעד טימ ןעזָאלרעביא ייז לֶאז ךיא סָאװ טימרעד רעדָא
 סָאװ ....םעד ךָאנ ..,הברדא טגָאז ,ונ .,,רעטָאט םענעסַאלעגסױא םעד טימ ,אי
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 - 9 ףילגעמ ןעד סָאד זיא ? ןעמַאזוצ ןענרָאװ ןעד רימ ןענָאק ,ןעמוקעגרָאפ זיא'ס
 'יוהרע רעכעה ץלַא טלָאהרעדיװ איז טָאה -- ? ךילגעמ ןעד סָאד זיא ,ךָאד טנָאז
 ,רעדניק עניימ ןופ רעטָאפ רעד ,ןַאמ ןיימ איוו םעד ךָאנ -- עמיטש רהיא נידנעב
 -  ףעדניק ענייז ןופ ןיטנאנרעוואג רעד טימ ןעגנודניברעפ-סעבעיל טרהיפרעפי

 גידנעזָאלבָארַא ןוא טדעד רע סָאװ גידנעסיוו טינ ןײלַא ,פוק-ךיבענ ַא טימ טדערעג רע טָאה -- ? ןעכַאמ וצ זיא סָאװ ? ןרעוו ןהָאטעג לָאז עשזיסָאװ אט --
 | .רעגירדינ ןוא רעגירדינ ץלַא ּפָאק םעד

 ןעירשעג איז טָאה -- !דנעסיוטשבא ,טפַאהלעקע רימ טייז רהיא -- = }
 טָאה רהיא ! רעסַאװ זיא ןערהערט ערעייא --- ךיז גידנעציה רהעמ ןוא רהעמ ץלַא
 ! טינ טייקלעדייא ןייק ,טינ ץרַאה ןייק טָאה רהיא ; טבעילעג טינ לָאמ ןייק ךימ
 ןיא ,אי ,רעדמערפ ַא ,ט'סואימ-רעפ ,טפַאהלעקע ,דנעסױטשבַא רימ טייז רהיא
 םעד טדערעגסיורא ןערָאצ ןוא גָאטיײװ טימ איז טָאה --- ! רעדמערפ ַא ןעצנַאג
 . יי ר עד מ ע ר פ ןײלַא ךיז רַאפ טרָאװ ןעכילקערש

 ךיִז טָאה סָאװ טייקזייב איד ןוא ,רהיא ףיוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה רע
 טָאה רע .טרעדנואוורעפ ןוא ןעקָארשוצ םהיא טָאה ,םינּפ רהיא ןיא טקירדעגסיוא
 טָאה איז .טציירוצ רהעמ איז טָאה רהיא טימ דיילטימ ןייז זַא ,ןענַאטשרעפ טינ
 ,ךימ טסַאה איז ,ןיינ, :עבעיל טינ רעבָא ,רהיא וצ תונמחר ןעהעזעג םהיא ןיא
 .ןהָאטעג טכַארט ַא רע טָאה -- "ןעהייצרעפ טינ טעוו איז

 .טדערעגסיורא רע טָאה -- ! ךילקערש ,ךילקערש זיא סָאד -- |
 סיוועג ,דניק סָאד ןעירשוצ ךיז רעמיצ ןעטייווצ ןיא םָאה טייצ רעד ןיא

 -ענ רהיא ןוא ,טרעהעגוצ ךיז טָאה אנווָארדנַאסקעלַא איראד ; גידנעלַאפרעדינַא
 | .ןערָאװעג רעכייוו לָאמ ןייא טימ זיא טכיז

 איז איו ױזַא ,טניישעג טָאה סע איו ,ןענַאמרעד ןעמונעג ךיז טָאה איז
 -םיוא לענש ןוא ,ןהָאט וצ טָאה איז סָאװ ןוא זיא איז ואוו טסואוועג םינ טלָאװ
 ,ריהט רעד וצ ןהעג וצ ןהָאטעג רהיר א ךיז איז טָאה ,ךיז גידנעביוה

 -רעמַאב ,ןהָאטעג טכַארט ַא רע טָאה -- דניק ןיימ ךָאד איז טבעיל --
 -עג יירשעג ַא טָאה דניק סָאד ןעוו טרעדנעעג ךיז טָאה טכיזעג רהיא איוו גידנעק
 | ? ןעסַאה ךימ איז ןַאק עשזיאיוו ;דניק ןיימ -- ןהָאט

 ,רהיא ךָאנ גידנעהענ טדערעגסיורא רע טָאה -- טרָאװ ןייא ךָאנ ,יללאד ---
 ,רעניד איד ןהָאט ףור ַא ךיא לעװ ,ןהענכַאנ רימ ךָאנ טעוו רהיא ביוא ---

 . ,קעװַא טנייה רהָאפ ךיא ! פסול א טייז רהיא זַא ,ןעסיוו עלַא ןעלָאז ! רעדניק איד
 | | .עצינווָאבויל רעייא טימ ָאד ךיז טבעל רהיא ןוא

 ,ריהט רעד טימ גיד'נהָאט פאלק ַא ןעגנַאנענסיױרא זיא איז ןוא
 םעד טשיוװעגבָא טָאה ,טצפיזעגבָא ךיז טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס

 : טגָאז ײװטַאמ , .רעמיצ ןופ סיורא טירט עליטש טימ זיא ןוא םינּפ ןופ סייווש
 טייקכילגעמ ןייק וליפא רָאנ העז ךיא ? ױזַא איוו רעבָא ; ןענדרַָאנייא ךיז טעוו'ס
 טָאה -- ןעירשעג סָאד טָאה איז רַאגלואוו איוו ןוא ! ךילקערש איוו ,ךַא ,ךַא .טינ
 ּפמול : ןעיירשעג ןוא רעטרעוו ערהיא ךיז גידנענַאמרעד ,ןײלַא ךיז וצ טגָאזעג רע
 סָאד ןעבָאה ךעלדיימ-טסניד איד זַא ,ןייז ךָאד ןָאק סע ןוא --- .עצינווָאבויל ןוא/
 -ַאטשעג זיא שטיוועידאקרא ןאפעטס ."ךילקערש ,רַאנלואוו ךילקערש ! טרעהענ
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 ןהָאטעג ץפיז ַא סָאה ,ןעגיוא איד טשיוװעגבָא טָאה ,ןילַא ןעדנוקעס עכילטע ןענ
 .רעמיצ ןופ סיורא רע זיא ,טסורב ןייז נידנעכיילנסיוא ,ןוא

 ַא ,רעטסיימ-רענייז רעד טָאה רעמיצ:ססע ןיא .נָאטיירפ ןעוועג זיא'ס
 ףיוא טנַאמרעד ךיז טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס .רענייז םעד ןעניוצעגנָא ,שטייד
 ,ןיולא רע זַא ,רעטסיימ רענייז ןעטַאװעכילּפ ןעכילטקניּפ םעד ןעגעוו ץיוו ַא םענייז

 ,סרעגייז ןעהיצוצנָא ןענעל ןעצנַאג ן'םיוא ןעניוצעגנָא ןעוועג זיא ,שטייד רעד טָא
 ַא טַאהעג בעיל טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס ,ןהָאטעג לעכיימש ַא טָאה ןוא

 :לעטרעװ טוג ַא !ןענדרָאנייא ךיז טעוו'ס זַא ,ןייז ןָאק סע ןוא, .ץיוו ןעטונ
 ".!ועלהעצרעד ןעמ ףרַאד סָאד -- ןהָאטעג טכַארט ַא רע טָאה --ןענדרַָאנייא

 ןייא טרָאד ךָאד ןעדרָא --- ןהָאטעג יירשעג ַא רע טָאה ! ייווטאמ ---

 -וקעגניירַא םעד טנַאזעג רע טָאה -- אנוועידאקרא ַאננַא רַאפ ןעירָאפ טימ סעלא
 .ןעייוטַאמ םענעמ

 | ,ךרָאה ךיא --

 -ענסיורא זיא ןוא רעטופ םעד ןהָאטעגנָא טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס
 ,קינאג ן'םיוא ןעננאג

 -עב ,ייוטַאמ טנערפעג טָאה -- ? םייה-רעד-ןיא טינ רהיא טעוו ןעסע --
 .,םהיא גידנעטיילג

 רע טָאה -- תואצוה ףיוא םהענ טָא ,אנ .ןעמוקסיוא טעוװ סע איוו ---

 ? גונעג ןייז טעוװ -- לעבור ןהעצ רעטסייט ןופ םהיא גידנעבעג ,טנָאזעג

 -ענ טָאה -- ןעמוקפיוא ןעזומ ןיוש טעװ ןעמ ,גונעג טינ רעדָא ,גונעג -- |
 ,קינאג ן'פיוא גידנעטערטבָא ןוא ריהט איד גידנעכַאמרעפ ,יײװטַאמ טגָאז

 -רעפ ןוא דניק סאד טגיהורעב אנוועידאקרא איראד טָאה ןעסעדרעטנוא |
 יז טאה ,ןערהָאפעגקעװא זיא רע זא ,עטעראק רעד ןופ שיור םעד ןופ נידנעהעטש
 ,רעמיצ-פָאלש ןיא קירוצ טרהעקעגמוא ךיז

 ,גרָאז עשימייה ןופ ץטאלּפ-סטכולפוצ רעגיצנייא רהיא ןעוועג זיא סאד
 טציא ןיוש .ןדעגסיורא רונ טגעלפ איז איוו ךיילג רהיא םורא ןייז ןענעלפ עכלעוו
 -אה ,רעמיצ-רעדניק ןיא ןעגנאגענסיורא זיא איז ןעוו ,טייצ רעצרוק רעד ןיא וליפא
 רהיא ןעלעטש וצ ןעזיוועב אנווָאנאמיליפ אנאירטַאמ ןוא ענאב עשילגנע איד ןעב
 איז עכלעוו ףיוא ןוא ןענעלבָא טנעקעג טינ טאה ןעמ עכלעוו ,ןעגארפ ענינייא
 -עיצַאּפש םוצ רעדניק איד ןהָאטוצנָא סָאװ : ןרעפטנע טנַאקעג ןיולב טָאה ןיילַא
 רעדנַאנַא ךָאנ ןעקיש טינ ןעמ לָאז וצ ? ךלימ ןעבעג ייז ןעמ לָאז ? ןהעג-נער
 ? רעכוק

 גידנערהעקמוא ןוא טנאזעג איז טָאה -- ! ךימ טזָאל ,ךימ טזָאל ,ךֵא ----- ||
 טאה איז ואוו ,טרָא ןעבלעזמעד ףיוא טצעזעג ךיז איז טאה ,רעמיצ-פאלש ןיא ךיז
 איד טימ דנעה עמרענאמעגסיוא איד גידנעקירדפיונוצ ,ןאמ םעד טימ טדערעג

 איז ןוא ,רענניפ ענידרענייב איד ןופ ןעזָאלענרעטנורא ךיז ןעבאה עכלעוו ,ןעגניר
 -עזעוועג ןעצנאג םעד ןעגנורעניארע ערהיא ןיא ןעטכארטרעביא ןעמונעג ךיז טָאה
 ' | | : ךערפשענ םענ

 איז טָאה ? רהיא טימ טנידנעעג רע טאה איוו רעבָא ! ןערהָאפעגקעווא,
 ךיא בָאה סאוו ראפ ? ןעהעז רהיא טימ ךיז לָאז רע זא ,ןייז ןעד ןעק -- טכַארטעג
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 -עוו רימ ביוא .,ךילנעמנוא זיא ךיז ןעמוקפיונוצ ,ןיינ ,ןיינ ? טנערפעג טינ םהיא
  -רעביא איז טָאה -- ! עדמערפ רימ ןענייז --- זיוה ןייא ןיא ןעביילב וליפא ןעל
 / ןעכילקערש ןעניזָאד םעד ןופ גנוטיידעב רעדנוזעב ַא טימ לָאמַא ךָאנ טנאזעג

 ןעד םהיא ךיא בעיל טציא וליפא ןוא ! טבעילענ ךיא בָאה איוו ןוא --- .טרָאװ
 -בעזטּפיוה זיא ךילקערש ? רעהירפ סלַא ךָאנ רהעמ טינ ןעד םהיא ךיא בעיל ? טינ

 -אוו ,קנאדעג רהיא טנידנעעג טינ טאה רעבָא ,ןעביוהעגנָא איז טאה *.,.סאד ךיל
 ,רדיט ןיא טקורעגנסיורא ךיז טָאה אנווָאנאמיליפ אנאירטאמ םור

 איוו -- טגאזעג איז טָאה -- רעדורב ן'כָאנ ןעקיש ךָאד ןיוש טסייה --
 -בענ איוו יוזא ןייז .ְךֶאד סעוו ,טינ זַא ;ןעכאמ גיטראפ גַאטײמ ךָאד רע טעוו ,טינ

 .טייהרענעסעגעג טינ ןעביילב רעדניק איד ןעלעוו רענייז א סקעז זיב ,ןעט
 טקישעג ןעמ טָאה .ןעסייה לעוװ ןוא ןהעגסיורא רלאב לעװ ךיא ,טוג ונ --

 | ? ךלימ עשירפ ךָאנ
 ןופ תוגאד איד ןיא טפעיטרעפ ךיז טָאה אנווָארדנאסקעלַא איראד ןוא

 | ,םירוסי ערהיא ןעקנורטרעפ ייז ןיא עלייוו א ףיוא טאה ןוא גָאט

 ןעקנאדרעפ וצ ,טנרעלענ טונ ?הוש ןיא ךיז טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס
 םוראד ןוא רעפיטש ַא ןוא ?יופ ןעוועג זיא רע רעבָא ,ןעטייקגיהעפ עטונ ענייז
 ןייז ףיוא גידנעקוק טינ ,רעבָא ;רעליש עטצעל איד ןופ רענייא טנידנעעג רע טָאה
 -עב רע טָאה ,ןערהאי עטלַא טינ ןוא גנַאר םעניילק ,ןעבעל ןעכילהערפ גידנעטש
 -ַאנ ַא ןופ עלעטש איד -- טלאהעג ןעטוג טימ ןוא עלעטש ענעהעזעגנַא ןא טדיילק
 | | .סָארויב רעווקסָאמ איד ןופ םענייא ןיא קינלַאשט

 . ךרוד ,ןַאמ סרעטסעווש סַאננַא ךרוד ןעטלאהרע רע טָאה עלעטש איד
 איד ןופ ענייא טדיילקעב טאה רעכלעוו ,ןינערַאק שטיווָארדנאסקעלא ייסקעלא
 ,ָארויב איד טגנאלעב טאה סע ןיהואוו ,ָאוטסרעטסינימ ןיא רעטמע עטסניטכיוו
 -רעפ טינ טלָאװ ןינערַאק ןליפא ביוא רעבָא .ףעש רעד ןעוועג זיא יקסנעלָאבָא ואוו
 -עב סלַאפנעדעי יקסנעלָאבָא אוויטס טלָאװ ,עלעטש איד רעגָאװש ןייז רַאפ ןעפַאש
 ,םיבורק ,רעטסעווש ,רעדירב : ןענָאזרעּפ ערעדנא טרעדנוה ךרוד עלעטש א ןעמוק
 רעדָא עלעטש עניבלעזעיד רעדעווטנע ןעמוקעב טלָאװ רע -- סעמהומ ,סרעטעפ

 עכלעוו ,רהאי ַא לעבור דנעזיוט סקעז ַא ןופ טלאהעגנ ַא טימ ,עכילנהע ערעדנא ןַא
 רעד ףיוא גידנעקוק טינ ,ןעטפעשענ ענייז איוו יוזא ,ןעוועג גיטיונ םהיא ןענייז
 .גיד'בורח ןעוועג ןענייז ,ןעגעמרעפ ןעשביה ס'יורפ

 ןופ דניירפ ןוא םיבורק ןעוועג ןענייז נרובסרעטעּפ ןוא אווקסָאמ בלאה

 ,ןעשנעמ ענעי ןופ זיירק ם"ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא רע .שטיוועידאקרא ןאּפעטה
 -ירד ַא .טלעוו רעזנוא ןופ עגיטכעמ איד ןעראוועג ןענייז ןוא ןעוועג ןענייז עכלעוו

 סרעטאפ ןייז ןעוועג ןענייז ,עטלא איד ןופ ,ןעשנעמ-סגננורעיגער איד ןופ לעט
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 -עג זיא ?עטירד רעדנא ןַא ;עלעדמעה ַא ןיא ךָאנ טנעקענ םהיא ןעבאה ןוא דניירפ
 עטוג ענייז ןופ ןענַאטשעב זיא לעטירד עטירד סָאד ןוא ,"וד , רעּפ רחיא טימ ןעוו
 ,רעטמע יו ,ןעקילג עשידרע ןופ רעלייהטרעפ איד ןענייז ,ךילנלַאפ ,עטנאקעב
 טינ ןעבאה ןוא דניירפ ענייז ןעוועג ,ןעכאז עכילנהע ןוא ןענַאיסעצנָאק ,סעדנערַא

 ןעבָאה ספראדעג טינ טָאד יקסנעלָאבָא ןוא .םענענייא ןא ןענידוצ טינ טנעקעג
 טפרַאדעג זיולב טָאה רע ;עלעטש עטוג ַא ןעמוקעב וצ םוא הימ ענירעביא ןייק
 רע סָאװ ,ךיז ןענידיילעב טינ ,ךיז ןעגירק טינ ,ןייז אנקמ טינ ,ךיז ןענאזטנע טינ

 .ןהָאטעג םינ להָאמ ןייק רוטַאנ רעטוג ןייז טיול טָאה

 / רע זא ,ןעגָאז םהיא טלָאװ ןעמ ביוא ,ךילרעכעל ןעהעזענטיוא טלָאװ םהיא
 ןיוש אטישפ ַא ,ףראד רע איוו ,טלאהענ ַאזַא סימ עלעטש א ןעמוקעב טינ טעוו
 סאד טגנאלרעפ זיולב טאה רע ;;סעגירעביא סעּפע טרערָאפעג טינ טאה רע ןעוו
 טינ טנעסעג רע טָאה טמַא אזא ןעלעיפרע ןוא ,ןעמוקעב ןעבָאה םירבח ענייז סאוו
 .ןערעדנא ןא ןופ רענינעוו

 טינ םהיא ןעבָאה ן'שטיוועידאקרא ןאּפעטס טנעקעג ןעבאה עכלעוו ,עלַא
 -לעפייווצנוא ןייז ראפ ןוא רעטקאראכ ןעכילהערפ ןעטונ ןייז ראפ ,טבעילעג רונ
 -ביל ,םענהעש ןייז ןיא ,םהיא ןיא סאוו ךיוא ראפרעד רָאנ ,טייקכילרהע עטפַאה
 רעד ןיא ,רָאָאה ,ןעמערב עצראווש ,ןעניוא עדנעצנַאלג איד ןיא ,ןעהעזסיוא ןעניט
 שיזיפ טאה סאוו סעּפע ןעוועג זיא ,טכיזעג ןייז ןופ טייקכעלטיור ןוא טייקסייוו

 םהיא טימ ךיז ןעבאה עכלעוו ,ןעשנעמ ףיוא ךאלהערפ ןוא ףילדניירפ טקריוועג
 | ,טנעגענאב

 עלא טעמכ ןעבאה ',רע זיא סאד טָא ! יקסנעלָאבַא ! אוויטס { ַאהַא,
 ןוא .טנעגענעב םהיא ןעבָאה ייז ןעוו ןהָאטעג גָאז ַא ?עכיימש ןעכילחערפ א טיפ
 -סיורא ךיז טָאה םהיא טימ ךערּפשעג ַא ךָאנ זא ,טריסַאּפ לָאמַא טאה סע ביוא
 ןופ ןעבָאה -- ןעוועג טינ ןיירעד זיא סעכילהערפ רעדנוזעב ןייק זא ,טלעטשענ
 / -עג רעדיוו עגיבלעזעיד גָאט ןעטירד ן'פיוא ,גָאט ןעטייווצ ן'פיוא ןעגעווטסעד
 ,טנעגעגעב םהיא טימ ךיז ןעבאה ייז ןעוו ,ךיז טהערט

 "ייא ןיא ףעש ַא ןופ עלעטש איד ןיוש רהאי ןעטירד םעד גידנעמהענראפ
 "רע שטיוועידאקרא ןאפעטס טָאה ,אווקסָאמ ןיא ס'ארויב-סגנורעיגער איד ןופ ענ
 ענייז ןופ ,ןעדארעמאק ענייז ןופ גנוטכַא ךיוא רונ ,עבעיל רונ טינ ךיז ןעברָאװ
 טאהעג רונ טאה סע רעוו ,ןעמעלא ןופ ןוא ס'פעש איד ןופ ,עטנעדרַָאעגרעטנוא
 ךרוד ,שטיוועידאקרא ןאּפעטס ןופ ןעטפַאשנענייא טּפיױוה איד .םיקסע םהיא טימ
 -,סנעטשרע ,ןענַאטשעב ןענייז ,טקעּפסער םעניימענלא טנעידרעפ טָאה רע עכלעוו
 ףיוא םהיא ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ןעשנעמ וצ טייקגידענג עכילנהעוועגרעסיוא ןייז ןיא
 -לָאפ םעד ןיא ,סנעטייווצ ;תונורסח ענעגייא ענייז ןופ גנונעקרענַא רעד ןופ דנורג
 ןעזעלעגסיוא טאה רע ןעכלעוו ,םזילארעביל רעד טינ ;םזילארעביל ןעגידנעטש
 ןוא טולב ןייז ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו ,םזילארעביל רענעי רונ ,ןעגנוטייצ איד ןיא

 דנַאטש ןעכלעוו ןופ ,ךיילנ ןעשנעמ עלא וצ ןעגָארטרעּפ ךיז טָאה רע ןעכלעוו טימ
 -- ךילכעזטּפױה --- סנעטירד ןוא .ןייז טינ ןעלָאז ייז ףורעב ןעכלעוו ןופ רעדא
 טָאה רע רעכלעוו טימ ,ךַאז רעד וצ טייקניטלינכיילג רענידנעטשלָאפ ןייז ןיא
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 טינ טאה ןוא ןעראוועג גיציה טינ להָאמ ןייק רע זיא םעד רעביא .טניטפעשעב ךיז
 .ןערעלהעפ ןייק טכאמעג

 ןיא ,שטיוועידאקרא ןאּפעטס זיא טמַא ןייז ןופ ץטאלּפ ן'פיוא גידנעמוק
 ןיא ןעגנאגעגברוד ,?עפטרָאּפ ן'טימ רַאצייװש ןעכילפעה םעד ןופ גנוטיילגעב רעד
 ,ָארויב ןיא ןיירא זיא ןוא רידנומ םעד ןהָאטעגנָא טָאה ,טעניבאק םעניילק ןייז
 ןוא ךאלהערפ ןעבָאה ,טלעטשעגפיוא עלַא ךיז ןעבָאה רעניד ןוא רעביירש איד
 -עגכרוד ,רעמיא יו ,?ענש זיא שטיוועידאקרא ןאּפעטס .טסירגעב םהיא ךילפעה
 ןוא עיראילעצנאק ןייז ןופ רעדעילנטימ איד ןופ דנעה איד טקירדעג טאה ,ןעגנאג
 רעבָא ,עלייוו ַא טדערעג טָאה ,סאּפש לעסיבַא טכאמעג טאה רע .טצעזעג ךיז טָאה

 ,טייברא רעד ראפ ןעמונעג ךיז טאה ןוא ,טכאּפעג טאה סע לעיפיוו ?עיפ יוזא זיולב
 ןעניפעג טנעקעג טינ שטיוועידאקרא ןאּפעטס ןופ רעסעב טאה רענייק |

 -עג ןענייז עכלעוו ,טעטילאיציפָא ןוא טייקכאפנייא ,טייחיירפ ןופ ץינערג םענעי
 -הערפ זיא רעטערקעפ ןייז .םהענעגנַא ןייז לָאז גנוגיטפעשעב איד םוא גיטיונ ןעוו
 -ומאפ םענעי טימ טגאזעג טאה ןוא ןערעיּפאּפ טימ ןעננאגענוצ ךילפעה ןוא ךאל
 - ,טרהיפעגנייא טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס ןעכלעוו ,ןָאט ןעלארעביל-ראיל

 -ונ רעזנעּפ רעד ןופ עטפניקסיוא ךיז ןעגָאלשרעד עקַאט ןעבאה רימ ---
 ...טשניוו רהיא ביוא ,טָא .עינעלווארּפוא עקסנרעב

 ,שטיוועידאקרא ןאּפעטכ טדערעגסיורא טָאה -- 4 ךילדנע ןעמוקעב ---
 ....ןררעה עניימ ,ונ --- רעיּפאּפ ַא ףיוא רענניפ םעד גידנעגעל

 .ןעביוהעגנָא ךיז טאה גנוניטפעשאב ָארויב איד ןוא

 ּפָאק םעד נידנעגיובנָא ,טכַארטעג ךיז רע טאה -- ןעסיוו ןעטלָאװ ייז ןעוו,
 -יוו ןעטלָאװ ייז ןעוו --- טרָאּפער םעד גידנערעה ןוא ןעהעזסיוא םענשזאוו ַא טימ

 / "וצ עדנוטש עכלאה ַא טימ טשרע זיא סע לעגניא רעטנידניזרעפ ַא ראפ סאוו ןעס
 ןעזעל םייב טכַאלעג ןעבָאה ןעגיוא ענייז ןוא "! רעדנעציזרָאפ רעייז ןעוועג קיר
 ןהֶא גנוניטפעשאב איד ןהעננָא טפראדעב טָאה רהוא ייווצ זיב .טרָאּפער ם'ןופ

 ,קיטשירפ ןוא הורבִא רהוא ייווצ םוא ןוא .ןעננוסייררעביא
 ענרעזעלג עסיורג איד ןעוו ,רענייז א ייווצ ןייק ןעוועג טינ ךָאנ זיא סע

 רעצימע ןוא טנעפעוצ גנילצולּפ ךיז ןעבָאה עיראילעצנאק ןופ לאאז ןופ ןערהיט
 -ייווש רעד רעבָא .רהיט רוצ טקוקענמוא ךיז ןעבָאה רעדעילנטימ עלַא .ןיירַא זיא
 -ענניירא םעד טנאיענסיורא ךיילנ טָאה ,רהיט רעד ייב ןענַאטשעג זיא סאוו ,רַאצ
 .ןערהיט ענרעזעלג איד םהיא רעטניה טכאמרעפ טאה ןוא םענעמוק

 -עטס זיא ןעזעלעגרעביא ןעוועג זיא טייהנעגעלעגנַא ענעמונעגרָאפ איד ןעוו
 -יפ רעד טיול ןוא ןהָאטענ היצ ַא ךיז טָאה ,ןענַאטשעגפיוא שטיוועידאקרא ןַאּפ
 ןיא ןיירא זיא ןוא סָאריּפאּפ ַא ןעמונענסיורא רע טָאה טייצ רעד ןופ טייקלארעב
 רעקנוי-רעמַאק רעד ןוא ןיטיקינ רעטלא רעד ,םירבח ייווצ ענייז .טעניבאק ןייז
 .םהיא טימ ןעמאזוצ ןעגנאנעגסיורא ןענייז ,שטיווענירג

 טנאזעג טאה --- ןענידנע וצ ןעזייוועב ּךָאנ רימ ןעלעוו קיטשהירפ ךָאנ ---
 ,שטיוועידאקרא ןאּפעטס

 ,ןיטיקינ טגאזעג טָאה -- ! ןעזייוועב יווװ ךָאנ ןוא ---
 -ירג טנאזעג טָאה --- טולּפ רעשביה א ןייז סאד זומ ןימאפ רעד ןוא -- |
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 אנינעראק אננא

 ןיא ןעמונעג לײהטנַא ןעבָאה עכלעוו ,ןענַאזרעּפ איד ןופ םענייא ןעגעוו שטיוועג
 ,טגיטפעשאב ןעוועג ןענייז ייז רעכלעוו טימ ,טייהנעגעלעגנא רער

 סעשטיווענירג רעביא ןהָאטעג שטיינק ַא ךיז טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס
 .-וימ א ןעסַאפ וצ גיסאפ טינ זיא סע זא ןעלהיפ וצ טימרעד גידנעבעג ,רעטרעוו
 .טרעפטנעעג טשינרָאג טאה רע ןוא ,סיוארָאפ ןופ גנונ

 ןהָאטעג גערפ ַא רע טָאה -- ? ןעמוקעגניירא ןעוועג סאד זיא רעוו
 ,ראצייווש םעד

 "רעטגערפעג טינ ןעכָארקעגניירא זיא ,ץנעלעסקע רעייא ,רעצימע סעּפע ---
 ךיא גָאז .טנערפעג רע טאה ךייא ףיוא .טרהעקעגבָא רונ ךיז בָאה ךיא יו ,טייה
 ...ןאד ,ןעהענסיורא ןעלעוו רעדעילנטימ איד ןעוו : םהיא

 ? רע זיא ואוו --

 ָאד ץלא רע זיא רעהירפ ןוא ,זיוהרָאפ ןיא םינּפא ןעגנאנעגקיורַא ---
 -ייוונא ,ןהָאטעג גָאז ַא ראצייווש רעד טָאה -- סאד זיא רעד טָא .ןעגנאנעגמורא
 יֿכעװ ,דרָאב עזיורק ַא טימ ןאמ ןעגיציײלּפטיירב ,ןעטיובעג גיטפערק ַא ףיוא גידנעז
 -הענבָארַא טינ ,ּפערט עטרעיומעג איד ןעפָאלעגפיורא טכייל ןוא לענש זיא רעכ
 טָאה רעכלעוו ,סעקינווָאנישט איד ןופ רענייא .לעמיה ענעסּפעש ןייז גידנעמ
 טאה ,טלעטשעגבא ךיז טָאה ,דנאה ןיא לעפטרָאּפ ַא טימ ןהעגבָארַא ןיא ןעטלאהעג
 טָאה ןוא ןעדנעפיולפיורא םעד ןופ סיפ איד ףיוא ןהָאטעג קוק ַא ןעדעירפוצנוא
 .ן'יקסנעלָאבָא ףיוא ןהָאטענ קוק ַא ךילנַארפ ךָאנרעד

 גיהטומטוג ןייז ,ּפערט איד ףיוא ןענַאטשעג זיא שטיוועידאקרא ןאּפעטס
 ךָאנ טָאה רידנומ ןופ רענלָאק ןעטהענעגסיוא םעד רעטניה ןופ םינּפ רעדנענייש
 .ןעדנעפיולפיורא םעד טנעקרעד טאה רע ןעוו ,ןהָאטעג ןייש ַא רהעמ

 ַא טימ ןהָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- ! ךילדנע ! ןיוועל ! סָאד זיא ױזַא ---
 םהיא וצ ןעדנעמוקרעטנוא םעד גידנעקוקעב ,?עכיימש ןעכילסאּפש ,ןעכילדניירפ

 רעזעיד ןיא / ָאד ךימ ןעניפעג וצ ןעוועג רעדיוורעד םינ ריד פאד זיא איו --
 טימ ךיז גידנענעגונעב טינ ,שטיוועידאקרא ןאּפעטס טנאזעג טָאה - - ? עללעה
 ? אר גנאל ןיוש --- .דניירפ ןייז גידנעשוק רונ ,דנאה איד ןהָאט קירד ַא

 טלָאװעג רהעז ךיז טאה רימ ןוא ,ןערהָאפוצ ןעמוקעג סאוו-רונ ןיב ךיא ---
 רעבלעזרעד ןיא ןוא טמהעשראפ לעסיבַא ,ןיוועל טרעפטנעעג טָאה -- ןעהעז ךיד
 / .,טקוקעגמורא ךיז טאה ןוא סעכ טימ ךיוא טייצ

 -אקרא ןאּפעטס טגאזעג טָאה -- טעניבַאק ןיא ןהעגניירא רימָאל ,וג -- }
 -גידעמהעש עכילזייב ןוא עדנעבעיל-טסבלעז איד טנעקעג טָאה רעכלעוו ,שטיוועיד
 רע טָאה דנאה רעד ראפ םהיא גידנהָאט-היצ ַא ןוא ,דניירפ-ןעטוג ןייז ןופ טייק
 .ןערהַאפעג ךרוד ןערהיפכרוד םהיא טלָאװ רע איוו ,ךיז ךָאנ טּפעלשעג םהיא

 ףיוא עטנאקעב ענייז עֶלַא טימ טעמכ ןעוועג זיא שטיוועידאקרא ןַאּפעטס
 טימ ,עגירהאידגיצנַאװצ ךעל'םירוחב טימ ,עגירהאי-גיצכעז עטלַא טימ : ?אוד ,

 יזַא ,ןעטנַאטוידַא-לַארענעג טימ ןוא םירחוס טימ ,ןערָאטסינימ טימ ,ןערָאיטקַא
 ךיז ןעבָאה "אוד , רעּפ םהיא טימ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,איד ןופ עלעיפ רהעז זַא
 רעטייל ןעכילטפַאשלעזעג ןופ ןעלּפאטש עמערטסקע ייווצ איד ףיוא ןענופעגנייא
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 .רעביא זַא ןעסיוורעד ךיז ןעטלָאװ ייז ןעוו ,טרעדנואווענ ךיז ןעטלָאװ ייז ןוא
 יא .ייז ןעשיווצ סעכילטפַאשניימעג סעּפע ןַארַאפ זיא ןיקסנאלבא

 -עג טָאה רע רונ ןעמעוו טימ ,ןעמעלא טימ "אוד, ףיוא ןעוועג זיא רע
 ןוא .ןעמעֶלַא טימ רע טָאה רעינַאּפמַאש ןעקנורטעג ןוא ,רעינַאּפמַאש ןעקנורט

 -עגעב עטנעדרָאעגרעטנוא ענייז ןופ טייהנעזעונַא רעד ןיא טָאד רע ןעוו םורַאד
 טפַאהסַאּפש טגעלפ רע איו ,ס"אורה עכילדנעש ענייז טימ ךיז טנעג
 טקַאט ןעכילמיהטנעגייא ןייז טימ רע טנעלפ ,רעדירב-עטוג ענייז ןופ עלעיפ ןעפור
 ןופ טייקכילמהענעגנַאנוא איד עטנעדרָאענרעטנוא ענייז רַאפ ןרענעלקרעפ ןענָאק|

 | | | .שינעגעגעב אזא
 יקסנאלבא רעבָא ,"או, רעכילדנע ש  ןייק ןעוועג טינ זיא ןיוועל

 רַאפ רשפא דיז טמהעש רע זַא ,טניימ ןיוועל זַא ,טלהיפרעד טקַאט ןייז טימ טָאהו
 טָאד רע ןוא ,םהיא טימ טייקטנעהָאנ ןייז ןעזייוו וצ עטנעדרַאעגרעטנוא ענייז
 טעמב ןעוועג זיא ןיוועל .טעניבַאק ןױא םהיא ןערהיפוצניירַא ךיז טליײַאעג םורַאד
 טינ } .אוד, רעּפ םהיא טימ ןעוועגנ זיא ןוא ןיקסנאלבא טימ ןערהָאי ענייא ןיא

 ,ןעקנירט רעינַאּפמאש רעביא זיולב
 -ָאה ייז ,דנעגוי רעטשרע ןופ דניירפ ןייז ןוא רבח ןייז ןעוועג זיא ןיוועל

  ךיז ןעבָאה ייז סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ ,טבעילעג ןרעדנַא םעד רענייא ןעב
 םעד רענייא ןעבעיל סע איו ,קַאמשעג ןיא ןוא רעטקַארַאכ ןיא ןעדעישרעטנוא

 רעד ןופ ןרעדנַא םוצ רענייא ןעדנובעגוצ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,םירבח ייווצ ןעטייווצ |

 ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ ןעשיווצ טפָא טפערט סע איו ,רונ .ןָא דנעגוי רעטשרע
 ייז ןופ רערעדעי טָאה ,ןעטייקניטעהט םינימ ענעדעישרעפ ןעבעילקענסיוא ךיז

 -עלפ טוג גידנערהעלקַאב םגה ,גנוניטפעשעב סנעטייווצ םעד טסַאהעג ןעצרַאה ןיא
 טָאה ייז ןופ ןעדעי .ננוניטפעשעב סנעטייווצ םעד רענייא ןרעפטנערעפ ייז ןעג

 . סָאד ןוא ,ןעבעל סעכילקריוו זיא ,טרהיפ רע סָאװ ,ןעבעל סָאד זַא ,טכודעג ךיז
 טינ ךיז טָאה יקסנאלבא .ןעבעל ןופ .ןעטאש ַא רונ זיא ןעטייווצ ם'ןופ ןעבעל

 -רעד טגעלפ רע ןעוו ?עכיימש ןעדנעכַאלבא ןעטכייל ַא ןופ ןעטלַאהקירוצ טנַאקעג
 גידנעמוקנָא ןעהעזעג םהיא רע טָאה ?הָאמ ןעטלעיפיוו םעד ןיוש .ןעניוועל ןעהעז

 סעּפע טָאה ,ןעמונרעפ גידנעטש ןעוועג סעּפע זיא רע ואוו ,ףרָאד ןופ אווקסָאמ ןייק
 -עידאקרא ןַאּפעטס טָאה סָאד ,טייקגיטעהט ןייז זיא סנױזַא סָאװ רעבָא ,ןדָאטעג
 טריסערעטניא טינ רָאג עקַאט תמאב טָאה ןוא ,ןהעטשרַאפ טוג טנַאקעג טינ שטיוו

 .ןעסיוו וצ ךיז
 לעסיבַא ןוא רעגיטסַאה ַא ,רענעגָארטוצ ַא ןעוועג ?הָאמ עלַא זיא ןיוועל

 .אוקסַאמ ןייק ןעמוק רונ טגעלפ רע ןעוו ,טגערעגפיוא ןוא טייהנעגעלרעפ ןיא

 -ַאז ףיוא קילב ןעטעטרַאוװרענוא ,םעיײנ ַא סעּפע טימ ?הָאמ ןעדעי ךיוא טּפָא ןוא
 םהיױא ןיא רעבָא סָאד טָאה ,ןעכַאל ןופרעד טנעלפ שטיוועידאקרא ןַאּפעטס .,ןעכ

 טרַא ןעשיטדָאטש םעד טסַאהרעּפ ןעצרַאה ןיא ןיוועל ךיוא טָאה ױזַא + ,טבעילעג |
 עטטכוּפ רַאפ טנעכערעג טָאה רע עכלעוו ,טמַא ןייז ,דניירפ-ןעטונ ןייז ןופ ןעבעל
 -יווצ ןעוועג זיא דעישרעטנוא רעד רעבָא .טכַאלעגבָא ןופרעד טָאה ןוא ןעכַאז
 - -טסבלעז טכַאלעג טָאה ,ןעוהט עלַא סָאװ סָאד גידנעוהט ,יקסנאלבא סָאװ ,ייז ןעש
 ,ךעלזייב טּפָא ןוא רעכיזטסבלעז טינ ןיוועל ןוא ,ניהטומטוג ןוא רעכיז
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 ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה --- ,טרַאװעג ריד ףיוא גנַא? ןיוש ןעבָאה רימ ---
 ןייז גידנעזָאלבָא ןוא טעניבַאק ןיא םהיא טימ גידנעהעגניירַא ,שטיוועידאקרא
 ןייק ןיוש זיא אד זַא ,ןעזייוו ןעלעוו טימרעד םהיא טלָאװ רע איוו טארוקַא ,דנַאה
 ? אוד טסכַאמ סָאװ ,ונ .ןעהעז וצ ךיד ןרענ רהעז ,רחעז ןיב ךיױא --- ָאטינ הנכס

 ? ןערהָאפוצ ןעמוקענ אוד טסיב ןעוו ? איוו
 ןעטלַאטשעג עטנאקעבנוא ייווצ איד גידנעקוקנָא ,ןעניוושעג טָאה ןיוועל

 ןופ דנַאה רעד ףיוא גידנעקוק ךָאנ רעדנוזעב ןוא ןענעלאק ייווצ ס'יקסנאלבא ןופ

 עכלעזַא טימ ןוא רענניפ עסייוו ,עגנַאל עכלעזא טימ ,שטיווענירנ ןעטנַאגעלע םעד
 טָאה סע .ּפענק-דמעה עגיצילב עכלעזַא םימ ,לעגענ עטקַאטעגבָא ,עלעג ,עגנַאל
 -קרעמפיוא עצנַאג ןייז ןעגנילשרעד ןעטלָאוװ .דנעה עזעיד איוו יוזא ןעהעזענסיוא
 סָאד טָאה יקסנאלבא .ןעטכַארט יירפ טזָאלעג טינ םהיא ןעטלָאוװ ןוא טיײקמַאז
 | 1 : ןהָאטעג ?עכיימש א טָאה ןוא טקרעמעב ךיילנ

 --טגָאזעג רע טָאה -- ןעכַאמ וצ טנאקעב ךייא רימ טביולרע ,אי ךַא --
 -ענירג שטיװַאלסינַאטס ליאַאכימ ,ןיטיקינ שטיװָאנַאװיא םילימ : ןענעלאק עניימ
 ,רעודט-ללכ רעשיפרָאד ַא ןיא סָאד ןוא ; ןעניוועל ףיוא גידנענייצנָא ןוא -- שטיוו

 -חיפ ַא ,רוּפ ףניפ דנאה ןייא טימ ףיוא טביוה ,טסַאנמיג א ,שנעמ-דנַאל רעיינ ַא

 א ןיוועל שטיוועירטימעד ןיטנַאטסנָאק ,רניירפ ַא רעניימ ןוא רעגעי ַא ,רעטכיצ
 ,וָאשינזַאק שטיװָאנַאװיא יעגרעס ןופ רעדורב

 ,רעקניטלא רעד טגָאועג טָאה -- םהענעגנַא רהעז ---
 ןעשטיווַָאנַאװיא ייגרעס ,רעדורב רעייא ןענעק וצ ערהע איד בָאה ךיא ---

 עננַאל איד טימ דנַאה עניד ןייז גידנעגנַאלרעד ,שטיווענירג טנָאזעג טָאה ---
 | ,לעגענ

 ןוא דנַאה איד ןהָאטעג קירד ַא טלַאק טָאה ,טערומכעגנָא ךיז טָאה ןיוועל

 טריטקעּפסער רהעז טָאה רע םנה .,ןיקסנאלבא וצ ןהָאטעג דנעוו ַא דלַאב ךיז טָאה
 סור ץנַאג ןיא טסואוועב ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטומ ןייא ןופ רעדורב-פיטש ןייז

 ןעו ,ןעדייל טנַאקעג טינ רע םסָאה ןענעװטסעד ןופ ,רעלעטשטפירש טלַא דנַאל
 ףיוא איוו רונ ,ןיוועל ןיטנַאטסנָאק ףיוא איוו טינ טקוקענ םהיא ףיוא טָאה ןעמ
 | .ואשינזָאק ןעטמהירעב םעד ןופ רעדורב א

 בָאה ךיא .דנַאל וצ רעוהט-ללכ ןייק טינ רהעמ ןיוש ןיב ךיא ,ןיינ ---

 -.סטפעשענ עקסמעז איד ףיוא טינ רהעמ רהָאפ ךיא ןוא טגירקוצ ןעמעלַא טימ ךיז |
 .ןיקסנאלבא וצ ךיז גידנעדנעוו ,טגָאזעג רע טָאה -- ןעגנוציז

 סָאװ -- יקסנאלבא ןהָאטעג לעכיימש א טָאה -- !ךיג רהעז רעבָא --
 | ? סָאװ רַאפ ? איו 4 טסייה

 -- ןעלהעצרעד זיא סע ןעוו סָאד ריד לע ךיא .עטכישעג עננַאל וצ ַא --
 -העצרעד ךיילנ עקַאמ ןעביוהעגנָא ןענעווטסעד ןופ טָאה ןוא ןיוועל טגָאזעג טָאד
 -נַאָל ןייק זיא סע זַא ,טנייצרעביא ךיז בָאה ךיא ,טדערעג ןעצרוק ןיא ,ונ --- ןעל
 יוזא ןעדייר ןעביוהעגנָא רע טָאה --- ןייז טינ ןָאק ןוא ָאטינ טייקגיטעהט עשיד
 סָאד זיא טייז ןייא ןופ --- : טגידיילעב סָאװ-רונ סעּפע םהיא טלָאװ רעצימע איוו
 ןוא ,ןעטנעמַאלרַאּפ ןיא טש'רמולכ ךיז טלעיּפש ןעמ ,לעכלעיּפש א איוו רהעמ טינ
  ;ךעלכלעיּפש ןיא ןעגניירברעפ לָאז ךיא טלַא גונעג טינ ןוא גנוי גונעג טינ ןיב ךיא
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 לעטימ א סָאד זיא (טלעמַאטשוצ ָאד ךיז טָאה רע) טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא
 ןעוועג ןענייז רעהירפ .ןעגעמרעפ ןעבעלוצנָא עקילק רעשידנַאל ַא רַאפ זיולב
 . ייז רַאפ זיא סָאד ,אווטסמעז ַא זיא טציא ןוא ,סאווטסנוקעּפָא ,ןעטכירעגידנַאל
 -נוא ןופ םרָאפ רעד ןיא רונ ,רַאבַאכ ןופ םרָאפ רעד ןיא טינ ,יײרעכַאמ-דלעג ַא
 איד ןופ רעצימע איוו ױזַא גיציה ױזַא טדערעג רע טָאה -- טלַאהעג ןעטנעידרעפ

 ,גנוניימ ןייז ןעטירטשעגנבָא טלָאװ עדנעזעוונַא
 ןיא רעדיוו ןעטָארטעגניײירַא ןיוש ,העז ךיא איוו ,ךָאד אוד טסיב ,עהע ---

 -עידאקרא ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה -- רעוװיטַאװרעסנָאק א ןיא ,עפוטש רעיינ ַא

 ,םעד ןעגעוו ןעדער ןיוש ךָאנרעד רימ ןעלעוו סנעגנירעביא רעבָא -- שטיוו
 טָאה -- ןעהעז טפרַאדעג גיטיונ ךיד בָאה ךיא רעבָא .ךָאנרעד ,אי --

 ,דנַאה סעשטיווענירג ןיא גנוטכַארעפ טימ ךיז גידנעקוקנייא ,ןיוועל טגָאזענ
 .ןהָאטעג לעכיימש ַא רַאבקרעמעב םיוק טָאה שטיוועידאקרא ןַאּפעטס

 ןייק רהעמ טסעוװ אוד זַא ,טרעכיזרעפ סָאד אוד טסָאה עשזדאיוו ---

 גידנעקוקעב טגָאזעג רע טָאה -- ? גנודיילק עשיאעּפָארייא ןייק ןהָאטנָא טינ ?להָאמ

 ! ױזַא -- רעדיינש ןעשיזיוצנַארפ ַא ןופ טהענעג גיטנעק ,רעדיילק עיינ סניוועל

 .עפוטש עיינ ַא : ןיוש העז ךיא
 -רע טיור ןרעוו סע איו טינ רעבָא ,ןערָאװעג טיור גנולצולּפ זיא ןיוועל

 . ןערָאװעג טיור זיא רע ; גידנעקרעמעב טינ סָאד ןייֵלַא טכייל ,ןעשנעמ ענעסקַאװ

 רעייז טימס ךילרעכעל ןענייז ייז זַא גידנעלהיפ ,ךעלנניא טיור ןערעוו סע איוו
 ,רעטיור ְךָאנ ןרעוו ןוא רהעמ ךָאנ ךיז ייז ןעמהעשרעפ םורַאד ןוא טייקגידעמהעש
 ןעגיזָאד םעד ןעהעז וצ ןעוועג זיא רַאברעדנַָאז יוזא ןוא .ןערהערט זיב טעמכ
 טָאה יקסנאלבא זַא ,דנַאטשוצ ןעשירעדניק ַאזַא ןיא םינּפ ןעטפַאהנַאמ ,ןעגולק

 .םריא ּףיוא ןעקוק וצ טרעהעגפיוא
 רהעז ,רהעז ךָאד ףרַאד ךיא ? ןעהעז ךיז רימ ןעלעוו עשזדואוו ,אי ---

 .ןיוועל טגָאזעג טָאה --- ןעדייר סָאװ ריד טימ גיטיונ

 | .טכַארטרעפ איו ױזַא ךיז טָאה יקסנאלבא

 ןוא ןעקיטשהירפ ןענירוג וצ ןערהָאפ ןעלעוו רימ ; סָאװ טָא ---

 .יירפ ךיא ןיב יירד זיב .ןעדייר רימ ןעלעוו טרָאד
 ךָאנ ףרַאד ךיא --- גידנעקניידעב טרעפטנעענ ןיוועל טָאה --- ןיינ ---

 .ןערהָאפרעבירַא ןיהואוו
 .ןעמַאזוצ גאטימ ןעסע רימ ןעלעוו ,טוג ,ונ ---
 זיולב ,ןערייר וצ סָאװ טינ ךָאד ךיא בָאה סערעדנוזעב ןייק ? גאטימ ---

 סעומש ַא ךיז רימ ןעלעוו ךָאנרעד ןוא ,ןהָאט גערפ ַא ,ןעגָאז רעטרעוו עכילטע

 .ןהָאט
 וצ רימ ןעלעוו ןעסעומש ןוא ,רעטרעוו ראָאּפ איד ךיילנ ךָאד גָאז --

 | י | .גאטימ

 זיא -- ןיוועל טגָאזעג טָאה -- עכלעוו טָא ןענייז רעטרעוו ייווצ איד ---|

 .סנערעדנוזעב ןייק ,סנעגירעכ

 ןיא סָאװ ,קורדסיוא ןעכילזייב ַא ןעמונעגנָא גנולצולּפ טָאה םינּפ ןייז |

 ,טייקגידעמהעש ןייז ןעגיטלעוורעביא וצ גנוגניירטשנא ןייז ןופ ןעמוקעגסיורא
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 רע טָאה -- ? ןעוועג איוו ץלַא ? ס'יקצַאברעשטש איד ןעכַאמ סָאוװ ---
 .טנערפעג

 -רעפ ןיא ןיוועל זַא ,טסואוועג גנַאל ןיוש טָאה שטיוועידאקרא ןַאּפעטס

 ַא רַאכקרעמעב םיוק טָאה רע ; איַאקצַאברעשטש יטיק ןירעגעווש ןייז ןיא טבעיל
 ,ןהָאטעג ץנַאלג א ךַאלזערפ ןעבָאה ןעניוא ענייז ןוא ןהָאטענ לעכיימש

 טינ רעטרעוו ייווצ ןיא ןָאק ךיא ןוא ,רעטרעוו ייווצ טנָאזעג טסָאה אוד --

 ....עלעטונימ ןייא ףיוא נידלושטנע ....םוראוו ,ןרעפטנע
 טייקכילפעה ענרַאילימאפ ןייז טימ ,רַאטערקעס ועד ןעמוקעגניירַא זיא סע

 -ערקעס ןעדעי ןיא ןײמענלַא זיא סָאװ ,ןייזטסואוועב םענעדיישעב םעד טימ ןוא
 -ַאּפ טימ ןעננַאגענוצ רע זיא ,לַאּפיצנירּפ ןייז ןופ רעכעב ןעכאז סייוו רע זַא ,רַאט

 -רע ,ענַארפ ַא סלַא טש'רמולכ ,ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ן'יקסנאלבא וצ ןערעיּפ
 טָאה שטיוועידאקרא ןַאּפעטס .טייקרעווש עטסיטשעב א סעּפע םהיא ןערהעלק
 .םעד ףיוא דנַאה ןייז טניילעגפיורא ךילטרעצ טָאה ,ףֹוס ן'זיב טרעהרעד טינ
 | ;לעברַא ס'רעטערקעס

 רע ןוא -- טגָאזעג ךייא בָאה ךיא איוו ,ױזַא סָאד טכַאמ רהיא ,ןיינ ---
 "רע ץרוק טָאה ןוא גנוקרעמַאב ןייז טכַאמעג רעטפנַאז לעכיימש ַא טימ טָאה

 -בִא טָאה רע ; טייהנענעלעגנַא עניזָאד איד טהעטשרעפ רע איוו םהיא טרהעלק
 ראכאז ,טסנילעפעג ,סָאד טכאמ יוא ;טגָאזעג ןוא ןערעיּפַאּפ איד טקורעג

 ,שטיטיקינ

 ןיא ןיא ןיוועל .ןעגנַאגעגסיױרא רַאטערקעס רעד זיא רעטמסהעשרַאפ ַא
 ן'טימ ןעהטַארעב ךיז טָאה יקסנאלבא סָאװ טייצ רעד ןיא ךיז וצ ןעמוקעג ןעצנַאג
 דנעה עדייב טימ ?חוטש ן'פיוא טנהעלעגנָא ןענַאטשעג טציא זיא רע ; רעטערקעס

 ,טייקטאזקרעמפיוא עטפַאהסַאּפש א ןעוועג זיא םינּפ ןייז ףיוא ןוא
 .טגָאזעג רע טָאה -- טינ העטשרַאפ ךיא ,טינ העטשרַאפ ךיא ---

 -םיומש טמַאהסַאּפש יױזַא ךיוא טָאה -- 3 טינ אוד טסהעטשרַאפ סָאװ --
 טרַאװרע טָאה רע .יקסנאלבא טגערפעג ,סָאריּפַאּפ ַא גידנעמהענסיורא ,גידנעל
 ,רהָאפסיורא ןערַאברעדנָאז ַא סעּפע ןעניוועל ןופ

 טָאה -- ָאד ךיז טגיטפעשַאב רהיא סָאװ טימ ,טינ העטשרַאפ ךיא ---
 ןהָאט סָאד אוד טסנַאק איו -- ןעלסקַא איד טימ גידנעשטעווק ןיוועל טגָאזעג
 ? טסנערע טימ

 | ? טסייה סָאװ ---
 .ןהָאטעג טשינרָאג ,טשינרָאג ךָאד זיא סָאד ..,סָאד ,ױזַא טָא ---

 ,טייברַא טימ ןעפראוורעפ ןענייז רימ רעבָא ,אוד טסניימ ױזַא ---
 ,טבַאגעב ןעכַאז איד רַאפ טסיב אוד ,אי ונ .,טײברַא-רעיּפַאּפ ---
 ? ןורסח א ןַארַאפ סעּפע זיא רימ ןיא זַא ,טסייה סָאד ,טסניימ אוד --

 ןעגעווטסעד ןופ רעבָא -- ןיוועל טגָאזעג טָאה -- .אי זַא ןייז ןַאק סע --
 ןיימ סָאװ ,ץלָאטש ןיב ךיא ןוא טייקסיורג ןייד ףיוא ןעקוק וצ האנה ךיא בָאה
 טרעפטנעענ טינ רימ ךָאד טסָאה אוד רעבָא .שנעמ רעסיורג אזַא זיא דניירפ
 "נא רעטלעפייוצרעפ טימ נידנעקוק ,טניילעגוצ רע טָאה --- עגַארפ ןיימ ףיוא
 ,ןעגיוא איד ןיא ןיקסנאלבא ךיילנ גנוגניירטש
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 ריד .וצרעד ןעמוק ןעלעוו רימ ןוא ,עלייוו ַא טרַאװ .טוג ,םוג ,ונ = |
 ,ןיילַא קריצעב ןעקסניזאראק ןיא דנַאל רעקַא דנעזיוט יירד טסָאה אוד ,טוג זיא |

 "יימ רעגירהעי-ףלעווצ ַא ייב איוו טייקשירפ ןוא ,ןעלוקסומ עדנוזעג עכלעזַא ןוא

 טסָאה אוד סָאװ סָאד ןעגעוו ,אי .זנוא וצ ןעמוק ךיוא טסעוו אוד רעבָא -- עלעד
 אוד סָאװ ןעדאש ַא רונ ,ןעמוקעגרָאפ טינ ןענייז ןעגנורערנע ענייק : טגערפעג
 - .ןעוועג טינ גנַאל ױזַא טסיב

 ,ןיוועל טגערפעג ןעקָארשוצ טָאה -- ? זיא סָאװ ---

 ןעגעוו ןעלעוו רימ --- יקסנאלבא טרעפטנעעג טָאה -- טינ ךַאז ןייק ---
 ? ןערהָאפ וצ ןעמוקעג אוד טסיב ךילטנעגייא סָאװ ךָאנ ,ןעדייר םעד

 -- ןעדיירכרוד ךיז רעטעּפש רעסעב ךיוא רימ ןעלעוו םעד ןעגעוו ,ָּךַא ---
 .ןערעיוא איד רעביא זיב גידנערעוו טיור רעדיוו טרעפטנעעג ןיוועל טָאה

 -- שטיוועידאקרא ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה -- ,ןענַאטשרעפ .טוג ,ונ
 סעּפע זיא בייוו ןיימ רעבָא ,םייהַא זנוא וצ ןעמפורעג ךיד טלָאװ ךיא ,אוד טסהעז
 -צַאברעשטש איד ןעהעז טסליוו אוד ביוא : סָאװ טָא רונ .דנוזעג ןעצנַאג ןיא טינ

 ,רהוא ףניפ זיב רעיפ ןופ ןעטראנ ןעשינָאלאָאז ןיא טנייה סיוועג ייז ןענייז ,סיק !
 ,ןיהַא רעבירַא רהָאפ אוד .ךיז ןעשטילג וצ טרָאד ןייז טנייה סיוועג טעוװ יטיק
 .גאטימ ץענרע קעװַא ןעמַאזוצ ןעלעוו רימ ןוא ןערהָאפוצ ךָאנרעד לעװ ךיא ןוא
 .ןעסע

 | - ,סע טסייה ןעהעזרעדיוו ףיוא ,ןהעש רהעז --
 אוד רעדָא ןעסעגרַאפ ךָאד טסעוװ אוד ,ךיד ךָאד ןעק ךיא ,עשז-העז ---

 יַאל טָאה -- !ףרָאד ןיא קירוצ ןערהַאפקעװַא ןוא גנולצולּפ ןעמהענ רָאג טסעוו
 .שטיוועידאקרא ןַאּפעטס ןעירשעגכַאנ םהיא גידנעכ

 ,טמיטשעב ,ןיינ ---
 ךיִז טָאה רע זַא ,ךיז גידנענָאמרער ,רעמיצ ןופ סיורא זיא ןיוועל ןוא |
 דעג ןיוש זיא רע ןעוו ,ןעגעלאק ס'יקפנאלבא ןופ דעישבא ןעמהענ וצ ןעסעגרַאפ
 - ר | ,רהיט ןיא ןעוו

 ןעוו ,שטיווענירג טגָא עג טָאה -- ןַאמ רעשיגרענע ןַא רהעז םינּפַא ---
 | | ,סיורא זיא ןיוועל

 --ּפָאק ן'טימ גידנעלקַאש ,שטיוועידאקרא ןַאּפעטס |
 קריצעב ןעקסניזאראק ןיא דנַאל רעקַא דנעזיוט יירד ! שנעמ רעכילקילג ַא זיא טָא
 -נוא סָאװ סָאד טינ ! טייקשירפ לעיפיוו ןוא ,םעלַא טכיזסיוא ןיא ןוא ,רונ ןייֵלַא
 .רעדורב ַא רערעז

 ? שטיוועידאקרא ןַאּפעטס ,ןענַאלקעב וצ ךיז ר ה י א טָאה סָאװ ןוא ---
 ןוא שטיוועידאקרא ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה -- ענרוקסאּפ ,טכעלש ,אי ---

 | .טצפיזעגבא רעווש ךיז טָאה
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 -וקעג ןיא רע סָאװ ךָאנ ,ןעניוועל ןהָאטעג גערפ ַא טָאה יקסנאלבא ןעוו
 ףךיז ףיוא סעכ ןיא ןערָאװעג ןזיא ןוא ןערָאװעג טיור ןיוועל זיא ,ןערהָאפוצ ןעמ
 טנַאקעג טינ םהיא טָאה רע לייוו רַאפרעד ,ןערָאװעג טיור זיא רע סָאװ רַאפ

 רע םגה ,"ןירענעווש ןייד דנַאה ןיימ ןענָאלשרָאפ ןעמוקעג ןיב ךיא , : ןרעפטנע
 ,ןעמוקעג םעד בעילוצ זיולב זיא

 -ייז סיקצאברעשטש ןעטסריפ איד ןופ ןוא סניוועל איד ןופ תוחפשמ 'איד

 ןעשיווצ ןעוועג דימת ןענייז ןוא תוחּפשמ רעוקסָאמ ,ענילעדַא עטלַא ןעוועג ןענ
 ךָאנ ןענייז ןעגנוהיצעב עועיד .,ןעננוהיצעב עכילדניירפ ןוא עטנעהָאנ ןיא ךיז

 ךיז טָאה רע .טנעדוטס ַא ןעוועג זיא ןיוועל ןעוו טייצ רעד ןיא ןערָאװעג רעטסעפ
 ןעגנוי םעד טימ ןעמַאזוצ טעטיזרעוויגוא ןיא ןעמוקעגנָא זיא ןוא טניטרעפראפ
 ןיא טייצ רענעי ןיא .יטיק ןופ ןוא יללאד ןופ רעדורב א.,יקצאברעשטש טסריפ

 -רעפ ךיז טָאה ןוא זיוה סיקצאברעשטש ןיא רעכוזעב רעטפָא ןַא ןעוועג ןיוועל
 .זיוה ןעגיזָאד םעד ןיא טבעיל

 -עג זיא ןיוועל ןיטנַאטסנַאק רונ ,ןעזייוו טינ ךיז לָאז סָאד רַאברעדנָאז איוו
 םעד ןיא ךָאנ רעדנוזעב ,החּפשמ רעד ןיא ,זיוה ם'ניא טבעילרעפ ךילמענ ןעוו
 טקניידעג טיג טָאה ןיוועל .סיקצאברעשטש עילימַאפ רעד ןופ ?ייהט ןעכילבייוו
 ,םהיא ןופ רעטלע ןעוועג זיא רעטסעווש עניצנייא ןייז ןוא ,רעטומ ענעגייא ןייז
 ןופ זיירק םענעי ןעהעזרעד רע טָאה סיקצאברעשטש ןופ זיוה םעד ןיא ןַא ױזַא

 -עג טָאה םהיא סָאװ ,עילימַאפ רעכילרהע ,רעטעדליבעג ַא ןופ ,לעדַא ןעטלַא
 ,רעטומ ַא ןהֶא ןוא רעטָאפ ַא ןהֶא ,םותי ַא גידנעביילב ,טלהעפ

 רעכילבייוו רעד ךָאנ רעדנוזעב ,עילימַאפ רעד טָא ןופ רעדעילגטימ .עלַא
 עֵאּפ ,ןעמייהעג ַא סעּפע טימ ענעגיוצראפ סלַא ןעמוקעגרָאפ םהיא ןענייז ,לייהט
 טָאה רונ ,תונורסח ענייק ייז ןיא ןעהעזעג טינ רונ םינ טָאה רע .גנַאהרָאפ ןעשיט
 ךיז ןעניפעג ייז טלעטשראפ סָאװ ,גנַאהרָאפ ןעשיטעָאּפ םעד רעטנוא זַא טנעכערעג
 סָאװ וצ .ןעטייהנעמָאקלַאפ ײלרעלַא ןוא ןעלהיפענ עטסכעה ,עטסלעדייא איד
 רעביא גָאט ַא ןעדייר ןעֶלָאז רעטכעט-ךעלדיימ יירד איד זַא ,ןעוועג גיטיונ זיא
 -עג ןעדנוטש עטמיטשעב ןיא ייז ןעבָאה סָאװ וצ ; שיזיוצנַארפ ןוא שילגנע גָאט ַא
 ןעענאלק איד זַא ,ערעדנַא איד ענייא גידנעטייבמוא ,ריווַאלק ןעלעיּפש טפרַאד
 איד ואוו ,רעמיצ ןיא רעדורב םייב ןעביוא טרעהעג ךיז ןעבָאה רענעט איד ןופ
 - -נַארפ ןופ רערהעל ןערהָאפעג רעהַא ןענייז סָאװ וצ ; טנערעלענ ןעבָאה ןעטנעדוטפ
 איד ןענייז סָאװ וצ ; ןעצנַאט ןופ ,ןענעכייצ ןופ ,קיזומ ןופ ,רוטַארעטיל רעשיזיוצ
 -ענוצ ןָאני* ?לעזַאמדַאמ טימ ןעמַאזוצ ןעדנוטש עטמיטשעב ןיא סנייליירפ יירד
 -רעטופ ענעסאלטא ערעייז ןיא רַאװלוב יִאקסרעווט םוצ סַאילַאק ַא ןיא ןערהָאפ
 -רוק א ןיא יטיק ןוא ,ןעגנַאל-בלַאה ַא ןיא ילַאטַאנ ,ןעגנַאל ַא ןיא יללאד -- ךעל
 עטיור ענעגיוצעגנַא טסעפ איד ןיא ךעלעסיפ ענטַאטס ערהיא זא ,לערעטופ ןעקניצ
 -ַאּפש טפרַאדעג ייז ןעבָאה טָאװ וצ ; ןעפָא ןעצנַאג ןיא ןעהעזעג ךיז ןעבַאה ןעקָאז
 -ליג ַא טימ ייקאל א ןופ גנוטיילגעב רעד ןיא רַאוװלוב יִאקסרעווט ן'פיוא ןערעיצ
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 -עג ְךיז טָאה סָאװ סערעדנַא סעלעיפ ךָאנ ןוא סעלַא סָאד --- עדרַאקָאק רענרער
 טָאה רע .ןענַאטשרעּכ סינ רע טָאה ,טלעוו רעלופסינמייהעג רעייז ןיא ןהָאט
 ןוא ןהעש ןעוועג זיא ,ןהָאטעג ךיז טָאה טרָאד סָאװ סעֶלַא זַא ,טסואוועג רעבָא
 סָאװ סעלַא ןופ טייקלופסינמייהעג רעגיזָאד רעד ןיא טבעילרעפ ןעוועג זיא רע

 | ,ןהָאטעג ךיז טָאה טרָאד

 . 2 טבעילרעפ טינ רעיש ךיז רע טָאה ןערהָאי-ןעטנעדוטס ענייז ןיא |

 -נאלבא טימ טכַאמעג הנותח דלַאב רעבָא רהיא טָאה ןעמ ; יללאד ןיא ,רערעטלע
 רע .רעטייווצ רעד ןיא ןעבעילרעפ וצ ןעביוהעגנָא ךיז רע טָאה ךָאנרעד .,ןיקס

 איד ןופ רענייא ןיא ןעבעילרעפ ךיז ףרַאד רע זַא ,טלהיפעג איוו ױזַא סעּפע טָאה
 ךיוא רונ .רעכלעוו ןיא ןעמיטשעב יונעג טנָאקעג טינ רעבָא טָאה ,רעטסעווש

 טַאהעג הנותח איז טָאה ,טפַאשלעזעג ןיא ןעזיוועג רונ ךיז טָאה איז איוו ,ילַאטַאנ

 .ןוָאװל טַאמָאלּפיד םעד רַאפ
 ןיא טסניד ףיוא ןעטָארטעגניײרַא זיא יקצאברעשטש טסריפ רעננוי רעד

 ןענייז ןַאד ןוא .רעעמ ןעשיטלַאב ןיא ןערָאװעג ןעקנורטרעד זיא רע ןוא טָאלפ
 - ,ןערָאװעג ןעסירעגרעביא סיקצאברעשטש איד טימ ןעניוועל ןופ ןעגנוהיצעב איד

 ןייז ןעביוהעגנָא טָאה רע .יקסנאלבא טימ טפַאשדניירפ ןייז ףיוא גידנעקוק טינ

 ןעמוקעג זיא ןיוועל ןעוו ,רעטניוו גנַאּפנָא ,רהָאי םעד טָא ןיא רונ . .ןעטלעז ייז ייב

 -רעד רעדיוו סָאה רע ןוא ,ףרָאד ןיא ןעגניירברעפ גנַאל רהֶאי ַא ךָאנ ַאװקסָאמ ןיא

 זיא םהיא יירד איד ןופ רעכלעוו ןיא ןענַאטשרעּפ רע טָאה ,עילימַאפ איד ןעהעז
 | | ' .ךיז ןעבילרעפ וצ טרעשַאב .ןעוועג ךילקריוו

 רַאפ ןייז טינ ךַאז ןייק רעכַאפנייא רָאנ ןָאק סע זַא ,טניישעג טָאה סע

 ,םערָא סלַא ךייר רעכיג ןוא סוחיס יורג ןופ ;טרובעג ןופ רעגילעדַא ןַא ,םהיא

 -צאברעשטש ןיטסריפ ןופ דנַאה איד ןעטעב איוו ,טלַא רהָאי גיסיירד ןוא ייווצ

 רעבָא .ךודיש ןעטונ ַא ףיוא איוו ןעקוק ףיורעד ןעמ טעװ לעפייווצ ןהָא ; ַאיַאק

 זיא יטיק זַא ,טכודעג םהיא ךיז טָאה םורַאד ןוא טבעילרעפ ןעוועג זיא ןיוועל

 סעלַא ןופ רעכעה זיא סָאװ ןעזעוו ַאזַא ,ןעטכיזניה עֶלַא ןיא טייהנעמַאקלָאפ ַאזַא

 רָאג זיא'ס זַא ,האירב עגירדינ אזַא ,שידרע ױזַא זיא ןייֵלַא .רע זַא ןוא ,סעשידרע

 ןענעכער ןענָאק םהיא ןעלָאז ערעדנַא עלַא ןוא איז זַא ,ןעטכַארט וצ סָאװ ָאטינ

 .ןייז הטרעוו רהיא לָאז סָאװ ןתח ןעדנעסַאּפ ַא רַאפ

 טעמכ ,םישדח ייווצ ,דַאשט ַא ןיא איוו ױזַא ,אווקסָאמ ןיא גידנעייזבא

 ןעביוהעגנַא טָאה רע ןיהואוו ,טֿפַאשלעזעג ןיא יטיק טימ ךיז גידנעהעז גָאט ןעדעי

 זַא ,ןעסָאלשעב גנולצולּפ רע טָאה ,רהיא טימ ךיז ןעפערט וצ ידכ ןעררָאפסױא

 .ףרָאד ןיא קירוצ ןערהָאפעגקעװַא זיא ןוא ןייז טינ ןָאק סָאװ ךַאז ַא זיא סָאד

 "עב ןעוועג זיא ןייז םינ ןָאק סָאװ ךַאז ַא זיא סאד זַא ,גנונייצרעביא ןייז

 עג ןייק טינ רע זיא עילימַאפ רהיא ןופ ןעניוא איד ןיא סָאװ ,ףיורעד טעדנירג

 יטיק זַא ןוא ,יטיק רעניטכערּפ רעד רַאפ ײטרַאּפ עהטרעוו ןייק טינ ,עטניול

 ןעוועג רע זיא החּפשמ רהיא ןופ ןעגיוא איד ןיא .ןעבעיל טינ םהיא ןָאק אפוג

 -לעזעג ןיא גנולעטש ןוא טייקגיטעהט עטמיטשעב ןייק טינ טָאה סָאװ ,שנעמ א

 ייוצ זיא רע ןעוו ,טציא ןיוש ןענייז םירבח ענייז ןעוו טייצ רעד ןיא ,טפַאש

 -ילפ ןוא קינווָאקלָאּפ א זיא רעד ,ןענָאזרעּפ ענעהעזעגנָא ,טלַא רדָאי גיסיירד ןוא
2 
= 
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 ןוא קנַאב ַא ןופ רָאטקעריד א רערעדנַא ןַא ,רָאסעּפָארּפ ַא רענעי ,טנַאטוידַאדלעג
 טָאה רע) רע ןוא .יקסנאלבא איוו ױזַא ָארויב ןופ ףעש ַא רעדָא ןענהַאבנעזייא ןופ

 -עג ןיא רע (םהיא ףיוא ןעקוק טפרַאדעג ןעבָאה ערעדנַא איוו טסואוועג טוג ץנַאג
 ןהעג ,תומהב ןעוועדָאה סיס טגיטפעשעב ךיז טָאה רעכלעוו ,רעציזעב-טוג א ןעוו

 -לעוװ ןופ ,לרעק רענעטָארעג ןייק טינ טסייד סָאד ,סעדייבעג ןעיוב ,נעיעג ףיוא
 טימ ךיז טניטפעשַאב רעכלעוו ןוא ,ןעמוקענסיורא טינ סטכער ןייק זיא סע ןעכ
 וצ ןענױט עכלעוו ןעשנעמ ךיז ןעניטפעשַאב סע עכלעוו טימ ,ןעכַאז עכלעזַא
 ,טשינרָאג

 ןעבעיל טנַאקעג טינ טָאה אפוג יטיק עגיטכערּפ ,עלופסינמייהעג איד ןוא
 ףילכעזטפיוה ןוא ,טנעכערעג ךיז טָאה רע איוו ,ןעשנעמ םענהעש ןייק טינ ַאזַא
 רעסיוא .סיוא סינ ךאז ןייק טימ ךיז טנעכייצ רעכלעוו ,ןעשנעמ ןעכַאפנייא ַאזַא

 --- יטיק וצ ןעגנוריצעב ענידרעהירפ ענייז זַא ,ךָאנ טכודעג םהיא ךיז טָאה םעד
 םימ טסַאשדניירפ ןייז בעילוצ ,דניק ַא וצ םענעסקאוורע ןַא ןופ ןעננוהיצעב איד

 ןייק טינ ,ןעטונ א .עבעיל ןייז רַאפ גנורעטש עיינ ַא ןענייז --- רעדורב רהיא
 ,רנייהפ ןעטונ ַא איוו ןעבעיל ןעמ ןָאק ,טרהעלקרע רע טָאה ,ןעשנעמ םענהעש
 ,יטיק טבעילעג טָאה ןיילַא רע איו עבעיל רענעי םימ טבעילעג ןייז וצ רעבָא
 ןימ רעדנוזעב א רָאג --- ךילכעזטּפױה ןוא ,טייהנהעש ַא ןייז ןעמ ףרַאד וצרעד
 : .שנעמ

 ,ענהעש ןייק טינ דארג טּפָא ןעבעיל ןעיורפ זַא ,וליפא רע טָאה טרעהעג
 -עג טָאה רע םוראוו ,טביולגעג טינ סָאד רעבָא טָאה רע ,ןעשנעמ עטסָארּפ אקוד
 -עג ,ענהעש זיולב ןעבעיל טנַאקעג טלָאװ ןיילַא רע איוו ױזַא ,ךיז ןופ טליידטרוא
 .רעמיצנעיורפ עטנעכייצענסיוא רעדנוזעב רָאנ ןוא עלופסינמייה

 טָאה ןיילא רענייא ףרָאד ןיא טַאנָאמ ייווצ ןעוועגבָא רעבָא זיא רע ןעוו
 ,סעבעיל ענעי ןופ ענייא ןעוועג טינ ןיוש טציא זיא סָאד זַא ,טגייצרעביא ךיז רע
 סָאװ ?היפעג ַא זיא סָאד זַא ; דנעגוי רעטשרע ןייז ןיא טלהיפעג טָאה רע עכלעוו
 -טנע טינ לָאז רע ואוו ןעבעל טינ ןָאק רע זַא ,ןעהור טינ טונימ ןייק םהיא טזָאל
 -רעפ ןייז זַא ןוא ,יורפ א ענייז ןייז טינ רעדָא ןייז איז טעװ : עגַארפ איד ןעדייש
 רע טָאה טייקכילקריוו רעד ןיא זַא ,עיזַאטנַאפ ןייז ןופ זיולב טמוק גנולפייווצ

 "וקעג טציא סָאד זיא רע ןוא .ןעגאזטנע םדיא טעװ ןעמ זַא ,טינ עזייוועב ענייק
 נאלשרָאפ ַא ןעכַאמ ,סולשעב ןעטכעפ םעד טימ אווקסָאמ ןייק ןערהָאפ וצ ןעמ
 ןיילַא טָאה רע ..,רעדָא ,ןעמהעננָא גאלשרָאפ ןייז טעװ ןעמ ביוא ,ןעהטַארייה ןוא
 טעװ ןעמ ביוא ,םהיא טימ ןייז טעו סע סָאװ םעד ןענעוו ןעקניייז טנַאקעג טינ
 .ןענָאזבָא

| 7, | 

 ךיז טָאה אווקסָאמ ןיא נוצ ןענידעהירפ-רעד-ןיא םעד טימ גידנעמוקנָא
 ןוא ,וָאשינזַאק ,רעטומ ןייא ןופ רעדורב ןרעטלע ןייז ייב טלעטשעגבָא ןיוועל
 םוצ ןעגנַאגעגניײרַא רע זיא ,רעדיילק ענייז ןהָאטעגרעביא טָאה רע איוו םעד ךָאנ
 ךָאנ םהיא ןעלהעצרעד עקַאט ךיילג טכיזבַא איד גידנעבָאה ,טעניבַאק ןיא רעדורב
 -עג זיא רעדורכ רעד רעבָא ; הצע ןַא םהיא ייב ןעגערפ ןוא ןעמוקעג זיא רע סָאװ
 -ַאליפ ןופ רָאסעּפָארּפ רעטסואוועב א ןעסעזעג ןיא םהיא ייב .,ןילַא טינ ןעוו
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 | י |

 -רעפסימ א ןערהעלקרע וצ ווָאקרַאכ ןופ ןערהָאפוצ ןעמוקענ זיא רעכלעוו ,עיפָאס
 -יפָאזָאליפ רעניטכיוו ַא רהעז רעביא ייז ןעשיווצ ןעהעשעג זיא סָאװ סינדנעטש

 ,ענַארפ רעש

 .-אירעטַאמ איד ןעגעג קימעלאּפ עסייה ַא טרהיפעג טָאה רָאסעּפָארּפ רעד

 אפ עזעיד טנלָאפענכַאנ םַאזקרעמפיוא רהעז טָאה וואשינזאק ייגרעס ןוא ,ןעטסיל
 טָאה ,םעד ןעגעוו לעקיטרַא ןעטצעל ס'רָאסעּפָארּפ םעד גידנעזעלרעביא ,ןוא קימעל

 רָאסעּפָארּפ םעד טָאה רע .ןעטנעמוגרַא ענייו ףעירב ַא ןיא ןעבירשעגנָא םהיא רע
 רָאסעּפָארּפ רעד .ןעטסילאירעטַאמ איד ךָאנ לעיפוצ טזָאל רע זַא ,ןעפראוועגרָאפ
 ךיז טָאה סע .ךיז ןעדיירוצפיונוצ םוא ןעמוק וצ ןיילַא גיטיונ רַאפ טנעכערעג טָאה
 -יסּפ ןעשיווצ ץענערג ַא ןַארַאפ זיא וצ :; ענַארפ רענרעדָאמ רעד םוא טלעדנאהעג

 . ואוו ןוא טייקגיטעהט סנעשנעמ םעד ןױא ןעגנוניישרע עשינָאלָאיזיפ ןוא עשיכ

 | .? ץינערג רעד זיא

 ךילנרעוועג ןייז טימ רעדורב םעד טנעגענעב טָאה שטיוװָאנַאװיא יינרעס |
 רַאפ רעגיבלעזרעדי ןעוועג ןױא םהיא ייב רעכלעוו ,לעכיימש ןעטלַאק-ךילפעה
 -טרָאפ רע טָאה ,רָאפעּפָארּפ םעד טימ םהיא גידנעכַאמ טנאקעב ןוא ,ןעמעלַא

 .ךערּפשעג םעד רעטייוו טצעזעג

 ףיוא טָאה ,ןרעטש ןעלָאמש ַא טימ ,ןעלירב ןיא שנעמ רעקניניילק רעד |

 ןעטלעטשעגראפ םעד ןעסירנעב וצ ךערּפשעג ןופ ךיז ןעניוצעגבָא קילבנעגיוא ןַא
 ףיוא טײקמַאזקרעמפיוא ןייק גידנעלהָאצ טינ ,דייר ענייז טצעזעגטרָאפ טָאה ןוא
 טעוװ רָאסעפָארּפ רעד זיב ןעטרַאװ וצ םוא טצעזעג ךיז טָאה ןיוועל ,ןע'ניוועל
 דנַאטשנענעג םעד טימ טריסערעטניאראפ דלַאב רעבָא ךיז טָאה רע .,ןערהָאפקעװַא

 ,ךערּפשעג םעד ןופ !
 איד עכלעוו ןעגעוו ןעלקיטרַא איד טנעגעגעב ןעלַאנרוײיז ןיא טָאה ןיוועל

 טריסערעטניא ייז טימ ךיז טָאה ןוא ןעזעלעג ייז טָאה רע ןוא ,ןעוועגנ ןענייז דייר

 ןענייז עכלעוו ,טפַאשנעסיװ-רוטַאנ ןופ תודוכי איד ןופ גנולקיווטנע רעד טימ איוו

 -נעסיװרוטַאנ טרידוטש טעטיזרעווינוא ןיא טָאה רע םוראוו טנַאקעב ןעוועג םהיא

 -יוו עזעיד ןעשיווצ תוכייש ןייק ,טכַאמענ טינ לָאמ ןייק רעבָא טָאה רע ,ןעטפַאש
 ,האירב ַא סלַא ןעשנעמ ןופ גנומאטשבא רעד ןעגעוו ןעגנורהיפסיוא עכילטפַאשנעס

 -עב רעד ןעגעוו ןענַארפ ענעי טימ עיגָאלאיצַאס ןוא ,עינָאלָאיב ,ןעסקעלפער ןעגעוו

 רעד ןיא ןענייז עכלעוו ןעגַארפ ,אפונ םהיא רַאפ טוט ןוא ןעבעל .ןופ גנוטייד

 - .ןעניז ן'פיוא ןעמוקעג םהיא רעטּפָא ןוא רעטּפָא ץלַא טייצ רעטצעל

 טָאה ,רָאסעּפָארּפ םעד ןוא רעדורב ןייז ןעשיווצ ךערּפשעג םעד גידנערעה
 ןענייז ,עגיצרַאד םימ ןענַארפ עכילטפַאשנעסיװ ןעדניברעפ ייז זַא טק-עמַאב רע
 ןעמוק ייז איוו לָאמ סערעי רונ ,ןעגַארפ עניזָאד איד וצ ןעטָארטעגוצ ?הָאמ עכילטע

 ךיז ייז ןעקור ױזַא ,טכודעג ךיז טָאה םהיא איוו ,רקיע םוצ רעטנהענ וצ רונ

 ךיז ןעפעיטרעפ ןוא ךַאז:טּפיוה רעד ןופ ךיז ןערעטייוורעד ןוא קירוצ בָא דלַאב

 -יידנא ,ןעטַאטיצ ,סענעדײרמורַא ,ןעגנולייטוצ עלעדייא ןופ זיירק ַא ןיא רעדיוו

 ןענעוו ,ןענַאטשרעּפ םיוק טָאה רע ןוא ןע טעטירָאטיױא ףיוא ךיז ןעציטש ,ןעגנוט

 .זיא דייר איד סָאװ
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 .טימ שטיװָאנַאװיא ייגרעס טגָאזעג טָאה -- ןעזָאלרעד טינ ןָאק ךיא ---
 ןיא טייקנהעש ןוא קורדסיוא ןיא טייקכילטקניּט ןוא טייקרהַאלק רעכילנהעוועג ןיי

 עצנַאג ןיימ זַא ,ןעסיעק טימ ןעמיטשנייא טינ ןפוא םושב ןָאק ךיא --- ךַארּפשסיױא
 רעד .עקירדנייא ןופ סיורא טסילפ טלעוו רעכילרעסיוא רעד ןעגעוו גנולעטשרָאפ

 םוראוו ,ןעגנודניפּפמע ךרוד טינ ךָאד ךיא םוקעב ןייז ןופ אפוג ףירנעב רקיע
 .ףירגעב ַאזַא ןעבענוצרעביא םוא דעילג רעלעיצעּפס ןייק ָאטינ ְךָאד זיא סע

 ךייא ןעלעוו ייז --- וואמאּפירּפ ןוא טסואנק ,טסרואוו --- ייז רעבָא ,אי ---
 עלַא ןופ סױרַא טסילפ ןייז ןופ ןייזטסואוועב רעייא זַא ,ןרעפטנע ףיורעד

 ןופ ,ןייז ןופ ןייזטסואוועב סעזעיד זַא ,ןעמונעגנעמאזוצ ןעגנודניפּפמע
 ץנַאג ראנָאז סגָאז טסרואו .,ןעננודניפּפמע ןופ טָאטלוזער ַא זיא ,ץנעטסיזקע
 ןופ ףירגעב ןייק ָאטינ זיא גנודניפּפמע ןייק ָאטינ ןיא סע דלַאב איוו זַא ,רהָאלק
 : ,ץנעטסיזקע

 ,שטיװָאנַאװיא ייגרעס ןעביוהעגנָא טָאה -- ,טרהעקרַאפ ןענָאז לעוו ךיא ---
 םעד וצ גידנעמוקוצ זַא ,ןעזיוועגסיוא רעדיוו ןעניוועל ךיז טָאה ָאד רעבָא

 וצ ןעסַאלשטנע ךיז טָאד רע ןוא ,רעטייוו םהיא ןופ בא רעדיוו ייז ןהעג ,רקיע
 : רָאקעפָארּפ םעד עגַארפ ַא ןעלעטש

 ןיימ ביוא ,טעטכינרעפ ןרעוו ןעלהיפעג עניימ ביוא זַא ,סָאד טסייה ---

 נערפ א רע טָאה -- ? ךילגעמ טינ ץנעטסיזקע ןייק ןיוש זיא ,טברַאטש רעּפרעק
 | .ןהָאטעג

 ןעגיטסייג ןופ איוו ױזַא סעּפע ,סורדרעפ ןימ ַא טימ טָאה רָאסעּפָארּפ רעד
 -נָאז םעד ףיוא ןהָאטעג קוק ַא ,ןענָאלשעגרעביא םחיא טָאה ןעמ סָאװ גָאטייװ |

 סּלַא קַאלרוב ַא ףיוא רעכילנהע ?עיפ ויא רעכלעוו ,רעלעטש עגַארפ ןערַאברעד
 יינרעס ףיוא ןעניוא ענייז ןענָארטענרעביא ךָאנרעד טָאה ןוא ףָאזָאליפ ַא ףיוא
 ? ןעדייר וצ ָאד זיא עשזי-סָאװ : ןענערפ טלָאװ רע איוו ,שטיװָאנַאװיא

 רענעי טימ טינ טייוו טדערעג טָאה רעכלעוו ,שטיווָאנַאװיא ייגרעס רעבָא
 ּפָאק ןיא ןעכלעוו ייב ןוא ,רָאסעּפָארּפ רעד איו טייקניטייזנייא ןוא גנוגננערטשנא
 ןוא רָאסעּפָארּפ םעד ןרעפטנע ןענָאק וצ ףיוא ץַאלּפ רעיירפ ןעבילבעג ךָאנ זיא סע

 -דנַאטש ןעכילריטַאנ ןוא ןעכַאפנייא םענעי ןהעטשרַאפ ךיוא טייצ רעבלעזרעד ןיא
 לעכיימש ַא טָאה רע ,ענַארפ איד ןערָאװעג טלעטשעג זיא סע ןעכלעוו ןופ ,טקנופ
 : גידנעגָאז ,ןהָאטעג

 ...ןעדיישטנע וצ טינ טכער ןייק ךָאנ רימ ןעבָאה עגַאדפ עגיזָאד איד ---
 ןוא רָאסעּפָארּפ רעד טגיטעטשעב טָאה --- אטַאד ןייק טינ ןעבָאה רימ --

 זייוו ךיא -- טגָאזעג רע טָאה -- ןיינ -- .ןעטנעמוגרַא ענייז טצעזעגטרַאפ טָאה
 איד זַא ,ווָאסַאּפירּפ ןעפָא טנָאז סע איוו ױזַא זיא סע ביוא זַא ,ףיורעד ןָא ךייא
 -רעטנוא גניירטש רימ ןעפרַאד ןַאד ,קורדנייא דנורג רהיא סלַא טָאה גנודניפּפמע
 .ןעפירגעב ייווצ עניזָאד איד ןעדייש

 דעד ןעוו ,טראוװעג זיולב טָאה ןוא טרעהעג טינ רהעמ ןיוש טָאה ןיוועל
 .ןערהָאפקעװַא טעוו רָאסעּפָארּפ

81 



 אנינעראק אגנא

8 

 שטיװָאנַאװיא ייגרעס ךיז טָאה ןערהָאּפעגקעװַא זיא רָאסעּפָארּפ רעד ןעוו

 | . : רעדורב םוצ טעדנעוועג

 ? גנַאל ףיוא ןערהָאפוצ ןעמוקעג טסיב אוד סָאװ ןרעג רהעז ןיב ךיא --

 | | יי / 4 טּפַאשהטריוו איד זיא איו

 -הטריוו איד גינייוו טריסערעטניא רעדורב םעד זַא ,טסואוועג טָאה ןיוועל

 ןעגעוו םהיא גידנעגערפ ,טייקגילעפעג ַא זיולב סָאד םהיא טוהט רע זַא ןוא טפַאש

 ןוא ץייוו ןעפיוקרעפ ןעגעוו זיולב םהיא טרעפטנעעג רע טָאה פורַאד ןוא ,םעד

 י י | יי ,דלעג ןענעוו

 וצ טכיזבַא ןייז ןעגעוו רעדורב םעד ןעלהעצרעד טלָאװעג טָאה ןיוועל

 ; יורעד ןעסָאלשעב טסעפ רַאגָאז ךיז טָאה רע ; הצע ןייז ןעגערפ ןוא ןעהטַארייה

 ךערּפשעג ןייז וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה ,רעדורב םעד ןעהעזרעד טָאה רע ןעוו רונ

 טמהענ רעכלעוו ,ןרעטלע ןַא ןופ ןָאט ןייז טרעהעג ךָאנרעד ןוא רָאסעּפָארּפ ן'טימ

 דוצ ןעכילטּפַאשהטריװ םעד ןעגעוו טנערפעגכָאנ ךיז טָאה רע איו ,ץוש ןיא םהיא

 ןיוועל ןוא ייז ןעשיווצ טלייהטוצ טינ ןעוועג זיא השורי סרעטומ רעייז) דנַאטש

 ינָא טינ סעּפע ןָאק רע זַא ,טלהיפרעד רע טָאה (ןעלייהט עדייב טעטלַאוװרעפ טָאה

 -עג טָאה רע .ןעהטַארייה וצ סולשטנע ןייז ןעגעוו רעדורב ן'טימ ןעדייר וצ ןעביוה

 סָאד ךיז טלָאװ םהיא איו יוזא טינ ףיורעד ןעקוק טעוװ רעדורב רעד זַא ,טלהיפ

 2 2 יב יי 0 ט / ףעלעװ

 עג גערפ ַא טָאה --- ? אווטסמעז ןיא ךייא ייב וצ סָאד טהעג איוו ,ונ ---- |

 טריסערעטניא קרַאטש .טימרעד ךיז טָאה רעכלעוו ,שטיװָאנַאװיא ייגרעס ןהָאט

 - יאגנוטיידעב סיורג ןעבעגעגוצ אווטכמעז ןופ טייקגיטעהט רעד טָאה ןוא

 | | . י.טינ ךילקריוו סייוו ךיא -- = |

 עב ? דעילגטימ ַא ךָאד טסיב אוד ? איוו ---

 ןוא --- ןיוועל טרעפטנעעג טָאה -- סיורא ןיב ךיא .טינ ןיוש ,ןיינ --- |

 | .ןעגנוציז ןייק ףיוא טינ רהעמ רהָאפ ךיא

 .ךילסורדרעפ שטיווָאנַאװיא ייגרעס טדערעגסיורא טָאה -- עדַאש --

 סע סָאװ ןעלהעצרעד ןוא ןרעפטנערעפ וצ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ןיוװעכ

 .ןעגנולמַאזרעפ עקסמעז איד הוא דנַאל וצ בָא ךיז טוהט

 ייגרעס ןעגָאלשעגרעביא םהיא טָאה -- ! ױזַא סָאד זיא לָאמ עלַא טָא --

 זיא סָאד זַא ,ןייז ןָאק סע .ױזַא לָאמ עלַא ןענייז ,עשיסור ,רימ --- שטיוָאנַאװיא

 ,תונורסח ענעגייא ערעזנוא ןעהעז וצ טייקניהעפ איד --- זנוא ןיא גוצ רעטונג ַא

 זיא עכלעוו ,עינַאריא ןַא טימ ךיז ןעטסיורט רימ ,רעביא ןיוש ןעצלַאז רימ רעבָא

 ריבורּפ זַא ,ןעגָאז זיולב ריד לעװ ךיא .גנוצ רעד ףיוא גיטרַאֿפ גידנעטש זנוא ייב

 רעדנַא ןַא ,ןעגנוטכירנייא עשידנַאל ערעזנוא איוו ,עטכער עגיזָאד איד ןעבעג רונ

 - -סיוא ןעטלָאוװ ייז ,רעדנעלגנע איד רעדָא ןעשטייד איד -- קלאפ ןעשיאעּפָארייא

 .בֶא רונ ןעכַאל רימ ןוא טייהיירפ ןופרעד ןעטייברַא

 -עג רעטגידלושרעפ ַא איו טָאה -- ? ןהָאט ןעמ ןָאק עשז-סָאװ רעבָא --

- 9 



 אנינעראק אננא

 ןעצנַאג ןופ בָאה ךיא .ךוזרעפ רעטצעל ןיימ ןעוועג זיא סָאד -- ןיוועל טנָאז
 ,גיהעפנוא ןיב ,טינ ןָאק ךיא .טריבורּפ ןעצרַאה

 טסקוק אוד -- שטיווָאנַאװיא ייגרעס טנָאזעג טָאה --- גיהעפנוא טינ --

 .ךַאז רעד ףיוא ױזַא טינ

 .ןיוועל טרעפטנעעג גירעיורט טָאה --- ןייז ןָאק סע --|

 .ָאד רעדיוו ךָאד ןזיא יַאלָאקינ רעדורב ,אוד טסייוו ---

 ןיטנַאטסנָאק ןופ רעדורב רעכילבייל רערעטלע ןַא ןעוועג סָאד זיא יַאלָאקינ
 רענערָאלרעפ ַא ; רעטומ ןייא ןופ רעדורב ַא סע'שטיווָאנַאוװיא ייגרעס ןוא ןיוועל
 ךיז טָאה ,ןענעמרעפ ןייז ןופ לייהט ןעסיורג ַא םעדנעוושוצ טָאה רע ,שנעמ
 טָאה ןוא טטַאשלעזעג רעטסטכעלש ןוא רעטסרַאברעדנָאז רעד ןיא טהערדעגמורַא
 | .רעדירב איד טימ ןעסירוצ ךיז

 -- ןיוועל ןעירשעגנסיוא רענעקַארשרעד ַא טָאה -- 4 אוד טסדער סָאװ --
 ? אוד טסייוו ןענַאװ ןופ

 | .סַאנ ןיא ןעפָארטעג םהיא טָאה עיּפאקָארּפ ---

 -םיוא זיא ןיוועל -- ? טסייוו אוד ? רע זיא ואוו ? אווקסָאמ ןיא ? ָאד --
 ,ןהעג ֹוצ ןיוש ןעביילקוצ דיז טלָאװ רע איוו ױזַא ,להוטש ןופ ןענַאטשענ

 יא יינרעס טָאה -- טגָאזעג סָאד ריד בָאה ךיא סָאװ ,טסירדרעפ ךימ --

 ןרעגנוי ןייז ןופ טייהנעגָארטוצ רעד ףיוא ּפָאק ן'טימ טלעקַאשעג שטיוװוָאנַאװ
 -בִא םהיא בָאה ןוא טנהָאװ רע ואוו ןעניפעגסיוא טקישעג בָאה ךיא -- רעדורב
 ךיא ןעכלעוו ןוא ןעניבורט ןעבענענסױרַא טָאה רע סָאװ לעסקעוו ןייז טקישעג
 .טרעפטנעעג רימ טָאה רע סָאװ טא .טלהָאצעב בָאה

 ןפ ?עטעצ ַא רעדורב םעד טגנַאלרעד טָאה שטיװָאנַאװיא ייגרעס ןוא
 | | ,עיּפַאּפ-סערּפ ן'רעטנוא

 .רעכעל ןוא ערַאברעדנָאז ענעבירשעגנָא סָאד ןעזועלענרעביא טָאה ןיוועל
 סָאד .הורוצ ןעזָאל ךימ לָאז ןעמ ךילנינעטרעטנוא טעב ךיא , : טפירשדנַאה עכיל
 ",ןיוועל יַאלָאקינ .ךעלרעדירב עבעיל עניימ ןופ רעדָאפ ךיא סָאװ עגיצנייא סָאד זיא

 רע ןיא ּפָאק םעד גידנעביוהפיוא ,ןוא ןעזעלעגרעביא סָאד טָאה ןיוועל
 ןיא .שטיװָאנַאװיא ייגרעס ןעבעל ןהעטש ןעבילבעג דנַאה ןיא לעטעצ ן'טימ
 - ן.יז ןעגעוו טציא ןעסענרַאפ וצ ונַאלרעּפ רעד טפּפמעקעג ןעבָאה םהיא ייב ןעצרַאה

 וצ יױזַא טכעלש ןייז טעוו סע זַא ,ןייזטסואוועב סָאד ןוא רעדורב ןעכילקילגנוא
 : | | - ,ןהָאט

 -ַאוויא ייגרעס טצעזעגנטרָאפ טָאה --- ןעגידיילעב ךימ ?יוו רע םינּפַא --- |
 -רַאה ןעצנַאנ ןופ טלָאװ ךיא ןוא ,טינ רע ןָאק ךימ ןעגידיילעב רעבָא -- שטיװָאנ
 ,ןהָאט טינ סָאד ןָאק ןעמ זַא סייוו ךיא רעבָא ,םהיא ןעפלעה טלָאװעג ןעצ

 בא ץעש ןוא העטשרַאפ ךיא -- ןיוועל טלָאהרעדיװ טָאה -- אי ,אי -- |
 ,םדיא וצ ןערהָאפ לעוו ךיא רעבָא ; םהיא וצ ןעגנוהיצעב ענייד

 -- טינ ריד הטַאר ךיא רעבָא ,רענירַא רהָאֹפ ,ךיז טליוו ריד ביוא ---

 בָאה טגנַאלעבנַא רימ סָאװ ,טסייה סָאד -- שטיװָאנַאװיא ייגרעס טגָאזעג טָאה
 -אמ טינ האנש ןייק רימ ןוא ריד ןעשיווצ טעװ רע ; טינ ארומ ןייק רַאפרעד ךיא
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 םוראוו .ןערהָאפ טינ רעסעב טסלָאז אוד זַא ,ךיא הטַאר ,אפוג ריד רַאפ רונ ; ןעכ
 ,טסליוו אוד איוו והט ,סנענירעביא .טינ ןעמ ןָאק ןעפלעה

 ךָאנ רעדנוזעב ,להיפ ךיא רעבָא , טינ ןעמ ןָאק ןעפלעה זַא ,ןייז ןָאק סע ---
 טינ ןָאק ךיא זא ?היפ ךיא -- ךַאז רעדנַא ןַא זיא סָאד רונ -- טונימ רעד ןיא

 .ניהור ןעביילב
 ---שטיװָאנַאװיא ייגרעס טגָאזעג טָאה --- טינ ךיא העטשרעפ סָאד ,ונ --

 שרעדנַא בָאה ךיא .הענכה ןופ עיצקעל א זיא סָאד .סנייא רונ העטשרעפ ךיא
 םעד ךָאנ ,יײרעּפמול טפור ןעמ סָאװ ,סָאד ףיוא ןעקוק וצ ןעביוהעגנָא רעגידעגג ןוא
 .סָאװ טסייוו אוד ...זיא רע סָאװ ,סָאד ןערָאװעג זיא יאלָאקינ רעדורב רעזנוא איו

 ....ןהָאטעג טָאה רע

 .ןיוועל טלָאהרעדיװ טָאה -- ! ךילקערש ,ךילקערש זיא סָאד ,ךא --
 ךיז ןיוועל טָאה ,רעדורב ןופ סערדַא םעד ייקַאל םעד ןופ גידנעטלַאהרע

 טָאה ןוא טקניידעגכַאנ רעבָא טָאה רע ,םהיא וצ ןערהָאפוצרעבירַא ןעבילקעג דלַאב

 עהור-נעלעעז ןעבָאה וצ םוא סנעטשרע ,דנעבַא זיב סָאד ןעגיילוצבא ןעסָאלשעב
 ןעטוקעג ןיא רע רעכלעוו בעילוצ טיידנעגעלעגנַא ענעי ןענידנע רעהירפ רע ףרַאד
 ןיקסנאלבא וצ ןערהָאפעג ןיוועל זיא ןעווָאשינזאק ןופ ,אווקסאמ ןייק ןערהָאפונ
 רע זיא ,סיקצאברעשטש איד ןעגעוו םהיא ןופ ךיז נידנעסיוורעד ,ןוא ָארויב ןיא

 .יטיק ןעניפעג ןָאק רע ןַא ,טגָאזעג םהיא טָאה ןעמ ןיהואוו ,ןיהַא קעװַא
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 בָארַא ןיוועל זיא ,טּפַאלק ץרַאה ןייז איוו גידנעלהיפ ,רהוא רעיפ םוא
 וצ געװ ן'טיס קעװַא זיא ןוא ןעטראג ןעשינָאלָאאז ןעבעל קישטזאווזיא ם'ןופ

 ,ןעניפעג טרָאד איז טעוװ רע זַא ,רעכיז ףיוא גידנעסיוו ,שטילג םוצ ןוא גרעב איד
 .סיקצאברעשטש איד ןופ עטערַאק איד רהָאפוצ םייב ןעהעזעג טָאה רע םוראוו

 -עג ןענייז רהָאפוצ ם'ייב .נָאט רעניטסָארפ ,רערהָאלק א ןעוועג זיא'ס
 דענג טָאה סע .ןעראדנַאשז ,ןעויקַָאל ,סנעטילש ,ןעטערַאק ןעהייר עצנַאג ןענַאטש
 רעד רעטנוא טיה איד טימ טניישעג טָאה רעכלעוו ,םוקילבוּפ ןרעביוז ןופ טכָאק

 ןענעוװ עטניניירעגכרוד איד ףיוא ןעשנעמ ןופ טכָאקעג טָאה סע ,ןנוז רעגיטכיל
 איד ; ןעזינרַאק עטצינשעג טימ ךעלזייה עשיסור איד ןעשיווצ ךעלעגעטש ןוא

 "ייווצ עלא ףיוא עענש טימ ןעגנַאהעב ,ןעטראג ןופ סעזאירעב עגידלעזיורק ,עטלַא
 ענעביוהעגדניד'בוט'םװ עיינ ןיא טצוּפענסיוא איו יוזא ןעוועג ןענייז ,ןענ

 .ןעלטנַאמ
 : טדערעג ךיז וצ ט ;ה ןוא שטילג םוצ לעגעוו םעד ףיוא ןעגנַאגעג זיא רע

 טסיב סָאװ ןעגעוו .ךיז ןעניהורעב ףרַאד ןעמ ,ןייז טגערעגנפיוא טינ ףרַאד ןעמ ,

 רע טָאה -- "...סעשיראנ אוד גייווש 4? ריד טימ זיא סָאװ ?יוזא סָאד אוד

 .ץלא ,ךיז ןעגיהורעב וצ טכוזעג טָאה רע רהעמ סָאװ ןוא ,ץרַאה ןייז וצ טדערעג
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 אנינעראק אגנא

 יענעב םהיא טָאה רעטנַאקעב א .םעהטא םעד טּפַאכרעּפ םהיא סָאד טָאה רהעמ
 ,ןעוועג זיא סָאד רעוו טנעקרעד טינ וליפא רָאג רעבָא טָאה ןיוועל ,ןעפורעג ןוא טנעג
 ןעטייק איד ןעננולקעג ןעבָאה סע עכלעוו ףיוא ,גרעב איד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע
 יעג ןעבָאה סע ,ןעזָאלעגבָארַא טרָאד ןופ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ךעלטילש איד ןופ
 -ברוד זיא רע .ןעמיטש עכילהערפ ןעגנולקעג ןעבָאה סע ןוא ךעלעטילש איד טקַאנק
 ןוא ,שטילנ רעד טנעפעעוצ ךיז טָאה םהיא ראפ ןוא ,טירט עכילטע ךָאנ ןעגנַאגעג
 י .איז טנעקרעד עדנעשטילג עלַא איד ןעשיווצ רע טָאה עקַאט דלַאב

 סָאװ ,קערש םעד ןופ ןוא דיירפ רעד ןופ ָאד זיא איז זַא ,טנעקרעד טָאה רע
 ףיוא עמַאד ַא טימ טדערעג ןוא ןענַאטשענ זיא איז ,ץרַאה ןייז טּפַאכעגנָא טָאה
 ,ןעוועג טינ סערעדנַאזעב ןייק ךיז טכוד זיא סע ,שטילג ןופ קע ןעגיטייזנעגעג םעד
 יזא זיא ןעניוועל ראפ רעבָא ; עזָאּפ רהיא ןיא טינ ןוא גנודיילק רהיא ןיא טיג
 ,עוויּפארק ןעשיווצ םולב א איוו ,עסאמ רעזיד ןיא איז ןענעקרעד וצ ןעוועג טכייל
 טָאה סָאװ ,לעכיימש רענעי ןעוועג זיא איז ,רהיא ןופ ןעטכיולעב ןעוועג זיא סעלַא
 | ,םורא סעֶלַא טלהַארטשעב

 וצ ןהענוצ ןוא ןייא ן'םיוא ןיהא ןהעגרעבירא ךיא ןאק עשזיןיוש-טינ
 ,ןענַאטשעג ויא איז ואוו ,ץַאלּפ רעד .ןהָאטעג טכַארט ַא רע טָאה -- "? רהיא
 ןעוועג זיא סע ןוא ,טייקגילייחה עכילגנעגוצנוא ןא סלא ןעזעיוועגסיוא םהיא טָאה
 םהיא זיא גיד'ארומ יוזא ; קירוצ קעווא טינ רעיש ןיוש זיא רע סָאװ ,טונימ א
 א ,ןעקניידעב ןוא ךיז רעביא גנוגניירטשנא ןא ןעכַאמ טזומעג טָאה רע .ןערָאװעג
 -עג ךיוא ךָאד טָאה ןיילא רע זא ,ןעשנעמ יילרעלא םורא ךיז ןעהערד רהיא םורא

 - וצ ןופ גידנעדיימסיוא ,ןעטנוא רעטנורא זיא רע .ךיז ןעשטילג ןיהַא ןעמוק טגעמ

 יוזא ,ןעהעזעג רעבָא איז טָאה רע ,ןנוז רעד ףיוא איוו ,גנַאל רהיא ףיֹוא ןעקוק
 -  .גירנעקוק טינ ךיוא ,ןנוז איד איוו

 :םיונוצ שטילג-זייא םעד ףיוא ךיז ןעבָאה ךָאװ ןופ גָאט ןעגיזָאד םעד ןיא |
 ןענייז ָאד .ךיז ןעשיווצ עטנאקעב עלא ,זיירק ןעבלעז ם'ןופ ןעשנעמ טלעמאזעג
 רעייז טימ טעוװועטנארפעג ןעבָאה עכלעוו ,רעלטטניק-שטילג ענידש'הירב ןעוועג

 טימ ,ןעלהוטש-שטילנ רעטניה טנרהעלעג ךיז ןעבָאה סָאװ עכלעזא ןוא ,טסנוק
 עכלעוו ,טייל עטלַא ןוא ,ךעלגניא ןוא ,ןעננוגעוועב עמעווקעב-טינ ,ענידנעקערש

 ןעזעיוועגסיוא עלא ןעבָאה ייז .ןעקעווצ עשינעיניה בעילוצ טשטילגעג ךיז ןעבָאה
 ןעווענ עלא ןענייז ייז םוראוו ,עכילקילג עטלהעוורעסיוא םלא ןעניוועל ראפ ךיז
 ץנַאג ןעבָאה ,ןעזעיוועגסיוא טָאה םהיא איוו ,רעשטילג עלא .רהיא ןופ טנעהָאנ ,ָאד
 -ָאה ןוא רהיא טימ ךיז טכיילגעגסיוא ,טגָאיעגרעביא ,איז טגָאירעד גיטליגכיילג

 ,ךיז טהערפעג רהיא ןופ גיגנעהבַאנוא ץנַאג ןוא רהיא טימ טדערעג וליפא ןעב
 | ,רעטעוו םענהעש ןוא זייא ןעטוג םעד ןופ גידנעבָאה האנה

 קנַאב |'ףיוא ןעסעזעג זיא ,דניקרעטסעווש סיטיק ,יקצאברעשטש יאלָאקינ
 ףיוא סנעזייא-שטילג איד טימ ,ןעזיוה ענעניוצעגנָא ןוא טעקאשז ןעצרוק א ןיא
 / + ןעירשענוצ םהיא רע טָאה ,ןעניוועל גידנעהעזרעד ,סיפ איד

 -יטכארּפ ? ָאר גנאל ןיוש ! רעפיול-שטילג רעשיסור רעטשרע רעד ,א --
 .סנעזייא-שטילג איד ןא טוהט ,זייא רעג

 ףיוא ךיז גידנרעדנואוו ,ןיוועל טרעפטנעעג טָאה -- ענייק בָאה ךיא --
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 אנינעראק אננא

 ףיוא טָאה רע .טייהנעזעוונא רהיא ןיא ךיז ןערינעשז טינ סָאד ןֹוא טייקטסיירד יד
 טקוקעג טינ טָאה רע להָאװבָא ,ןעגיוא איד ןופ איז ןערָאלרעּפ טינ עדנוקעז ןייק

 | .רהיא ףיוא
 עגנע ערהיא גיד'ןהָאט קירד א ןוא לעקניוו ן'פיוא ןענַאטשעג זיא איז

 טשטילגעג ךיז איז טָאה ,ךעלגירעטיצ םינּפ ַא ,ךעלעפיטש עכיוה איד ןיא ךעלסיפ

 .דנעה איד גידנעמהענסיורא .רעכיז רָאנ טינ טשטילגעג ךיז טָאה איז ,םהיא וצ

 -עג ייז איז טָאה ,לערינש א ףיוא ןעננַאהעג זיא סָאװ ,עטפומ רעניילק רעד ןופ

 טָאה ןוא טנעקרעד טָאה איז ןעכלעוו ,ןעניוועל ףיוא גידנעקוק ,טיירגעגנָא ןעטלַאה

 פוטש א ךיז איז טָאה רהעעראפ םעד רעבירא זיא איז ןעוו .טלעכיימשעגוצ םהיא

 -רעשטש וצ ךיילג טשטילגעגוצ ךיז טָאה ןוא לעסיפ רעטסעפ רעד טימ ןהָאטעג

 גידנעלכיימש ךיז איז טָאה ,דנַאה רעד טימ םהיא ראפ ךיז גידנעּפַאכנא ; יקצאב

 ךיז איז טָאה רע רעדייא רענהעש ןעוועג זיא איז .ןעניוועל וצ ןהָאטעג גיינ ַא

 | - ,טלעטשעגרָאפ

 טנאקעג גידעבעל ךיז רע טָאה ,רהיא ןעגעוו ןעטכארט טגעלפ רע ןעוו

 םעניילק ןעזיד ןופ טייקגיטכערּפ איד סנרעדנָאזעב ,ןעצנאג ןיא איז ןעלעטשרָאפ

 ---טייקסטוג ןוא טייקרהָאלק עשרעדניק ןופ קורדסיוא םעד טימ ,לעּפעק ןעדנָאלב

 עשלעדיימ ענטאטש איד ףיוא יירפ יוזא טציז רעכלעוו ,לעּפעק ןעדנַאלב םעד

 -עדייא רעד טימ ןעמאזוצ םינּפ רהיא ןופ קורדסיוא רעשרעדניק רעד .סעקציילפ

 ,טכארּפ רעדנוזעב רהיא ןענַאטשעב זיא ןיירעד ,עילַאט רהיא ןופ טייקנהעש רעל

 איוו יוזא ,דימת טָאה םהיא סָאװ רעבָא .ןענַאטשרעּפ טוג יוזא טָאה רע עכלעוו

 ערהיא ןופ קורדסיוא רעד ןעוועג ןיא ,רהיא ןיא טשאררעביא טעטראוורענוא

 -לעו ,לעכיימש רהיא ךָאנ רעדנוזעב ןוא ,עכילטייהרהאוו ,עניהור ,עכייוו ,ןעניוא

 -רעביוצ א ןיא ןעגָארטענקעװא ןוא ןעביוהעגפיוא ןעניועל רעמיא טָאה רעכ

 ךיז טָאה רע איו ,גיטפנַאז יוזא ,דלימ יוזא טלהיפענ ךיז טָאה רע ואוו ,טלעוו

 .טייהדניק רעהירפ ןייז ןופ געט ענעטלעז איד ןיא זיולב טקניידעג

 םהיא גידנעגנאלרעד טגערפעג איז טָאה --- ? ָאד גנַאל ןיוש רהיא טייז ---

 "יוהעגפיוא רהיא ראפ טָאה רע ןעוו ,טגיילעגוצ איז טָאה -- קנַאד --- .דנאה איר

 | .עטפומ רהיא ןופ ןעלאפעגסיורא זיא סָאװ ,לעכיטנעשַאט איד ןעב

 ןעמוקעג . . .טנייה טסייה סָאד . . .ןעטכענ ,גנאל טינ ןיב ךיא ? ךיא -- ||

 ענארפ רהיא ךיילנ גידנעהעטשראפ טינ ,ןיוועל טרעפטנעעג טָאה --- ןערהָאפוצ

 רע טָאה --- ךייא וצ ןערהָאפ טלָאװעג בָאה ךיא --- טייהנעגָארטוצ ןייז רעביא

 ,טכוזעג איז טָאה רע טכיזבא רעכלעוו טימ טנהָאמרעד דלַאב ךיז טָאה ןוא טגָאזעג

 זא ,טסואוועג טינ בָאה ךיא --- ןערָאװעג טיור זיא ןוא טשימוצ םורַאד ךיז טָאה

 - . ןתעש ךיז טשטילג רהיא ןוא ,ךיז טשטילג רהיא

 טלָאװ איז איוו יוזא ןהָאטעג קוק א םהיא ףיוא םאזקרעמפיוא טָאה איז

 .טייהנעגעלרעפ ןייז ןופ עכאזרוא איד ןהעטשראפ טלעוועג

 ןעגעו ךָאנ ךָאד ןעמ טקניידעג ָאד .ןעצעש ןעמ ףרַאד ביופ רעייא --

 םימ גידנערַאשבָארַא טגָאזעג איז טָאה --- רעשטילג ןעטסעב םעד ןעגעוו איוו ךייא

 סָאװ ,טסָארפ ךעלקיטש איד הושדנַאה רעצראווש רעד ןיא לעטנעה רעניילק רהיא

 . .עטפומ רהיא ףיוא ןעוועג {?נייז
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 אנינעראק אננא

 טגָאזעג רע טָאה --- ךילטפַאשנעדייל ןעשטילנ ךיז לָאמַא געלפ ךיא ,אי ---
 .טײהנעמַאקלָאפ ןיירעד ןענייררע טלָאװעג בָאה ךיא ---

 טגָאזעג איז טָאה -- ךילטפַאשנעדייל סעלא ,ךיז טכוד ,טוהט רהיא---
 טוהט .ךיז טשטילג רהיא איוו ןעהעז ןעלעוו יוזא טלָאװ ךיא --- ?עכיימש א טימ

 .ןעמאזוצ ןעשטילנ ךיז רימָאֿל טמוק ןוא סנעזייא-שטילג איד ןָא

 טכארטעגנ טָאה "? ןייז ךילנעמ סָאד לָאז ! ןעמאזוצ ךיז ןעשטילג, --
 ,רהיא ףיוא נידנעקוק ,ןיוועל

 ןָאהטוצנָא קעוַא זױא רע ןוא .טגָאזעג רע טָאה -- ןָא ךיילג והט ךיא --
 ,םרעשטילג איד

 -שטילג רעד טגָאזעג טָאה -- ןעוועג טינ זנוא ייב רהיא טייז גנַאל ןיוש ---
 טניז -- לעפַאנק איד גידנעפיורשנא ןוא סיפ סניוועל גידנעטלַאהרעטנוא ,ןַאמ
 ןייז טעוװ ,רעטסיימ אזא ןייז לָאז סָאװ ןעררעה איד ןופ רענייק ָאטינ זיא ךייא
 ,ןעמיר םעד גידנעהיצנָא טנערפעג רע טָאה -- ?יוזא טוג

 םיוק ,ןיוועל טרעפטנעעג טָאה -- טונ יוזא טייז ,רעלענש ,טוג ,טוג ---
 יענסיורא גידנעלעוו טינ זיא רעכלעוו ,קילג ןופ לעכיימש םעד גידנעטלַאהקירוצ
 טָא ,ןעבעל זיא סָאד טָא -- טכארטעג רע טָאה -- אי, .םינּפ ןייז ףיוא ןעטָארט
 רי מט ַא 7 ט מט ו ק --- טנָאועג איז טָאה | ע מ ַא ז װ צ ! קילג זיא סָאד
 רעבָא ? ןענָאז טצױא רהיא ךיא לָאז עמ אזוצ ךיז ןעש טילג

 ךיא ןיב טציא ?ייוו ,ןעגָאז וצ ארומ טציא סָאד ךָאד ךיא בָאה םעד תמחמ עקַאט

 ןעמ רעבָא . . ,ךָאנרעד ןוא ....גנונעפָאה רעד ןופ סנעטסנינייוו ךילקילג ,ךילקילג
 "! טייקכַאװש קעווא ! ףרַאד ןעמ ,ףרַאד ןעמ ! ךָאד ףרַאז

 ,לעטנַאמ םעד ןעמונעגבָארא טָאה ,סיפ איד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה ןיוועל
 זיא ,שטילג ןופ לעוייה ןעבעל זייא ןעטמסירקוצ םעד רעביא ןעפָאלוצ ךיז זיא
 ןהֶא טשטילגעגקעווא ךיז טָאה ןוא זייא ןעטַאלג םעד ףיוא ךָאנרעד ןעפַאלעגסיורא
 -ענשראפ ,ןרענעלקראפ רע טלָאװ זיולב ןעליוו ןייז טימ איוו יוזא ,גנוגניירטשנא

 רהעז רהיא וצ טרעטנהענרעד ךיז טָאה רע .ךיז-ןעשטילנ ןייז ןעוועריק ןוא ןרעל
 ,טניהורעב רעדעיוו םהיא טָאה לעכיימש רהיא רעבָא ,גידוועמהעש

 ,עהייר ןייא ןיא קעװַא ןענייז ייז ןוא ,דנַאה איד טגנַאלרעד םהיא טָאה איז
 טקירדענ איז טָאה רעטסעפ ץלא רעלענש סָאװ ןוא ,גנַאג םעד גידנרעלענשרעפ
 ,דנאה ןייז

 סעּפע ךיז ?היפ ךיא ,ןענרעלסיוא רעלענש ךיז ךיא טלָאװ ךייא טימ --
 י .טנַאזעג םהיא איז טָאה --- ךייא טימ רערעכיז

 ףיוא ןָא ךיז טנהעל רהיא ןעוו ,ךיז ןיא רעכיז ךיוא ןיב ןיילא ךיא ןוא -- |
 רעטרעוו ענייז ראפ ןעקָארשרעד דלַאב ךיז טָאה רע רונ ,טנָאזעג רע טָאה -- רימ
 איד טא טדערעגסיורא טָאה רע רונ איוו ,ךילקריוו ןוא .ןערָאװעג טיור זיא ןוא
 ; סנעקלָאװ איד רעטניה ןהעגראפ טלָאװ ןנוז איד איו יוזא ,גנולצולּפ ,רעטרעוו
 סָאד טנעקרעד טָאה ןיוועל ןוא ,טייקדלימ עצנַאנ איד ןערָאלרעּפ טָאה םינּפ רהיא
 -עג ןופ גנוגניירטשנא ןא טיידעב טָאה סָאװ ,טכיזעג רהיא ןופ ?לעיּפש עטנַאקעב

 ,לעשטיינק א ןעפָאלעגנָא זיא ןרעטש ןעטַאלג רהיא ףיוא } קנַאד |
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 טכער ןייק בָאה ךיא ,סנעגירעביא ? םהענעגנאנוא סעּפע ךייא זױא ---
 | : ,ןהָאטענ נָאז א ?ענש רע טָאה -- ןענערפ וצ טיי

 -- טינ טווקבילמהענעגנאנוא ןייק בָאה ךיא ,ןיינ .,.,? סָאװ ראפ ---
 טינ ךָאנ טָאה רהיא } טנוילעמאצ דלאב טָאה ןוא טלַאק טרעפטנעעג איז טָאה

 | ? ןָאניל לעזאמדאמ ןעהעזעג
 .ךָאנ ןיינ =

 .רהעז ױזַא ךייא טבעיל איז ,רהיא וצ ךָאד טהעג ---

 "!רימ ףלעה ,טָאנ .טרענרעענ איז בָאה ךיא ? סָאד טסייה סָאװ,
 עיורנ איד טימ עקזיוצנארפ רעטלא רעד וצ ןעפָאלעג זיא ןוא ןיוועל טכארטעג טָאה
 גידנעלעטשסיוא ןוא גידנעלכיימש .קנַאב ן'פיוא ןעסעזעג זיא עכלעוו ,ךעלזיורק
 .דניירפ ןעטלא ןא יו טנעגעגעב םהיא איז טָאה ,ןהייצ עשלאפ ערהיא

 איד טימ נידנעזייוו ,טנָאזעג םהיא איז טָאה -- רימ ןעסקאוו יוזא טָא --|
 א ןערָאװעג ןיוש זיא "רעב יניַאט, .ךיז ןערעטלע רימ ןוא --- יטיק ףיוא ןעגיױא
 -רעד םהיא טָאה ןוא גידנעכַאל עקזיוצנַארפ איד טצעזענטרַאפ טָאה --! רעסיוױג
 איד טימ ןעפורעגנָא טָאה רע עכלעוו ,רעטסעווש יירד איד ןענעוו ץיוו ןייז טנָאמ
 רהיא זא ,רהיא טקניידעג -- .עלהשעמ רעשילגנע ןא ןופ ,ןערעב יירד ןופ ןעמענ

 ? ןעפור יוזא איז טגעלפ

 א ןיוש טָאה איז רונ ,ךיז ןענָאמרעד טנאקעג טינ ןיטולח? סָאד טָאה רע
 -רעדעיוו וצ םהיא טבעילעג ןוא טכאלעג טָאה ,ץיוו םעד טנַאמרעד ץלא ןהעצ רהָאיי

 .ןעלָאװ
 ןהעש ןעביוהעגנָא טָאה יטיק רעזנוא ;ןוא ,ךיז ןעשטילג טהענ ,טהענ ,ונ --- |

 .?רהאוו טינ .ךיז ןעשטילג וצ
 ןעוועג טינ ןיוש טכיזעג רהיא זיא ,יטיק .ּוצ ןעפָאלעגוצ זיא ןיוועל ןעוו

 רעבָא ,דלימ ןוא ךילטייהראוו רעדיוו טקוקעג ןעבָאה ןעגיוא איד ,גניירטש יוזא
 ןא ,רערעדנוזעב א ןעוועג זיא טייקדלימ רהיא ןיא זא ,ןעזיוועג ךיז טָאה ןעניוועל- |

 ןענעו גידנעדייר .גירעיורט ןערָאװעג זיא םהיא ןוא .ןָאט רעגיהור ךילטכיזבא

 םהיא איז טָאה ,ןעטייקראברעדנָאז ערהיא ןעגעוו ,ןיטנַאנרעװַאנ רעטלא רהיא
 .ןעבעל ןייז ןענעוו ןעגערפסיוא ןעביוהעגנָא

 טָאה -- 4 ףרָאד ןיא גיטעמוא טינ רעטניוו ךייא זיא עשזדןיוש-טינ ---|

 .טנערפעג איז
 -טנעעג רע טָאה --- טניטפעשאב רהעז ןיב ךיא ,גיטעמוא טינ ,ןיינ --- =

 ןופ ,ןָאט ןעגיהור רחיא רעטנוא םהיא טפראוורעטנוא איז זא ,גידנעלהיפ טרעפ
  טָאה סָאד איו יוזא טקנוּפ ,ןהענוצסיורא ןעבָאה טינ חכ ןייק טעװ רע ןעכלעוו |

 ,רעטניוו גנאפנָא טריסַאּפ ןיוש םהיא טימ
 נערפ א םהיא יטיק .טָא --= ? ןעמוקעג גנאל ףיוא רהיא טייז ---

 - .ןהָאטענ
 םעד ןעגעוו ג גידנעטכארט טינ ,טרעפטנעעג רע טָאה --- טינ סייוו ךיא ---|

 . ןָאט רהיא ןעבעגרעטנוא טציא ךיז טעװ רע בוא זא ,קנַאדעג רעד .טדער רע סָאװ
 טינ ךאז ןייק ןערהָאפקעװא ןעפראד רעדיו רע טעוװ ,טפַאשדניירפ רעניהור ןופ |
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 ןעסָאלשטנע ךיז טָאה רע ןוא ןעניז ןפיוא ןעמוקעגפיורא םהיא זיא ,גידנעסיפשעב
 .ןערהעּפמע וצ

 ? טינ טסייוו רהיא טסייה סָאװ ---

 טָאה ןוא טגָאזעג רע טָאה --- ךייא ןופ בא טגנעה סָאד .טינ סייוו ךיא --
 .רעטרעוו ענייז ראפ ןעקָארשרעד ךיילג ךיז

 ,ןערעה טלָאװעג טינ טָאה רעדָא רעטרעוו ענייז טרעהעג טינ איז טָאה וצ
 ן'טימ ןהָאטעג ּפַאלק א להָאמ ייווצ טָאה ,טעּפעצראפ איוו סעּפע ךיז טָאה איז רונ

 טָאה איז .טרעטייוועגבא ,םהיא ןופ טשטילגעגקעווא לענש ךיז טָאה ןוא ,לעסיפ
 -יוהעגנָא טָאה ןוא טגָאזעג סָאװ רהיא טָאה ,ןָאניל לעזַאמדַאמ וצ טשטילגעגוצ ךיז
 סנעזייא-שטילג ערעייז ןעמונעגבָארא ןענָאה ןעמאד איד ואוו .,,זיוה םוצ ןהעג ןעב
 : ,ךיׂש איד .ןופ

 ןערהעל ,רימ ףלעה ! סָאנ ןיימ טָאג .ןהָאטעג ךיא בָאה סָאװ ,טָאנ ןיימ ---
 -היפ טייצ רעבלעזרעד ןױא ןוא גיד'נהָאט הליפת ,ןיוועל טדערעגנ טָאה -- ! ךימ
 טָאה ןוא ןעפָאלוצ ךיז זיא ,ךיז ןענעוואב וצ קרַאטש סינפרעדאב איר גידנעל
 .ןעזיירק ענעדעישרעפ טכַאמעגנסיוא

 איד ןופ רעטסעב רעד ,ןעשנעמ עגנוי איד ןופ רענייא זיא ןעסעדרעטנוא
 -סער-עעפאק ןופ ןעפַאלענסיורא ,?יומ ןיא סָאריּפאּפ א טימ ,סרעשטילנ עגיטציא
 -נעקַאנק ,ּפערט איד בארא ןהָאטענ זָאל ַא ךיז רע טָאה ךיז גידנעפיולוצ ןוא ןַארָאט

 גידנעטייב טינ ןוא ,בָארא הילפ א ןעבעגעג טָאה רע .גידנעגנירּפשרעטנוא ןוא גיד

 ןרעביא ןעוָאלעגקעװא ךיז רע טָאה ,דנעה ענייז ןופ גנוטלַאה עיירפ איד וליפאי

 | | | .שטילג-ןייא
 ףכית ןוא ןיוועל סטגָאזעג טָאה -- ! ץנוק רעיינ ַא ךָאד זיא סָאד ,ךא ---

 .ץנוק ןעבלעזמעד ךיוא ןעכאמ וצ םוא ,ךעלּפערט איד ףיורא ןעפָאלענפיורא
 טָאה -- ! טייהנרהעוועג ךיז טרעדָאפ וצרעד ,טע'גרה'רעד

 .יקצאברעשטש יאלָאקינ ןהָאטעג יירשעג ַא םהיא

 ךיז טָאה ןוא טנעקעג טָאה רע לעיפיוו ןעביוא ןעפַאלוצ ךיז זיא ןיוועל
 איד ןומפ טכיוועגכיילג סָאד גידנעטלאהניוא ,בָארא ןהָאטעג זָאל א ?ָאמא טימ ןאד
 רהיר א םיוק רעבָא ,טעפעצראפ ךיז רע טָאה לעּפערט ןעטצעל םעד ףיוא .דנעה
 -עוועב עקנילפ ,עקרַאטש ַא טכַאמעג רע טָאה ,דנַאה ן'טימ ןייא םעד גידנעהַאט

 ,שטילג ן'רעביא קנילפ קעװַא גידנעכַאל ןוא טרהעקעגסיוא ךיז טָאה ,גנוג
 רעד ןיא ,יטיק ןהָאטעג טכארט א טָאה -- רעכילבעיל א ,רעליואוו א ---=|

 םהיא ףיוא גידנעקוק ןוא ןָאניל ?עזַאמדַאמ טימ לעזייה ןופ גידנעהעגסיורא טונימ
 לָאז --- רעדורב ןעבעיל א ףיוא איוו ,טייקכילטרעצ רעליטש ןופ לעכיימש ַא טימ

 ? סעטכעלש סָאװ סעּפע ןהָאטעג ןעד ךיא בָאה ,ןייז גידלוש סעּפע ןיא ןעד ךיא
 סעּפע זיא רימ רעבָא ; םהיא טינ בעיל ךיא זא סייוו ךיא ,יײירעטעקַאק : ןעגָאז יז
 "עג סָאד רע טָאה סָאװ וצ רונ .רעליואוו אזא זיא רע ןוא ,םהיא טימ רעכילהערפ
 ,טכארטענ איז טָאה -- ? טגָאז

 -וצ א ,ןיוועל טָאה ,קעווא ןהעג רעטומ רהיא ןוא יטיק איוו גידנעהעזרעד |
 -רעפ ךיז טָאה ןוא טלעטשעגבָא ךיז ,ןעגנוגעוועב עלענש איד ןופ רעטלעטיוד

59 



 אנינעראק אננא

 ייז .טָאה ןוא סנעזייא-שטילג איד סיפ איד ןופ ןעמונעגבָארַא טָאה רע .טכארט
 - ,ןעטראג ןופ גנַאגסיורא םייב טגָאירעד

 -ָאד -- ןיטסריפ איד טגָאזעג טָאה --- ןעהעז וצ ךייא ןרעג רהעז ןיב ---
 | .ףיוא רימ ןעמהענ ,רעטמיא איוו ,סנַאטסרענ

 ? טנייה סָאד טסייה ---

 איד טגָאזעג ןעקורט טָאה -- ןעהעז וצ ךייא ןייז ןרעג רהעז ןעלעוו ---
 ,ןיטסריפ

 איז ןוא ,ןעסָארדרעפ ן'יטיק טָאה ןיטכריפ רעד ןופ טייקנעקורט איד |
 ס'רעטומ איד ןעטעלגראפ וצ שנואוו םעד ןופ ןעטלַאהקירוצ טנעקעג טינ ךיז טָאה

 נָאז א לעכיימש א טימ טָאה ןוא ּפָאק םעד ןהָאטעג רהעק א טָאה איז .טיײקטלַאק
 : ןהָאטעג

 .ןהעז רעדיוו ףיוא ---

 ,טייז א ףיוא טוה ן'טימ ,שטיוועידאקרא ןאפעטס זיא טונימ רעד ןיא

 ןעגנאגעגניירא רעגעיז רעכילהערפ א איו ,ןעניוא ןוא םינּפ ןייז טימ גידנעצנעלג
 -רעפ ,ןעגירעיורט א טימ רע טָאה רעגיווש רעד וצ גידנעהעגוצ רונ .ןעטראנ ןיא
 -בִא .דנוזעג סיללאד ןענעו ןעגארפ ערהיא ףיוא טרעפטנעעג םינּפ ןעטגידלוש
 רעדיוו טכיילנעגסיוא רע טָאה ,רעגיווש רעד טימס זָאלהטומ ןוא ?יטש גידנעדייר
 - .ןעניוועל טמעראעג ןעמונעג טָאה ןוא טסורב איד

 ץלַא בָאה דיא -- ןהָאטעג גערפ א רע טָאה ? רימ ןערהָאפ ,סָאװ ,ונ -- |
  -וצ ןעמוקעג טסיב אוד סָאװ ןרעג רהעז ,רהעז ןיב ךיא ןוא ריד ןעגעוו טכארטעג
 איד ןיא םהיא גידנעקוק םינּפ ןעדנעטיידעב א טימ טנָאזעג רע טָאה -- ןערהָאפ
 .ןעגיוא

:- 

 -על רעכילקילג רעד טרעפטנעעג טָאה -- ןערהָאפ רימ ,ןערהָאפ רימ ---

 עכלעוו ,עמיטש רעד ןופ גנַאלק םעד ןערעה וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה רעכלעוו ,ןיוו
 ןעבלעוו טימ לעכיימש םעד ןעהעז וצ ןוא "ןעהעז דעדיוו ףיוא , טנָאזעג םהיא טָאה
 .ןערָאװעג טנַאזעג זיא סָאד

 ?"שזאטימרע , ןיא רעדָא "דנאלגנע , לעטָאה ןיא --
 ,סנייא ץלא זיא רימ ---
 -סיוא ,שטיוועידאקרא ןאּפעטס טגָאזעג טָאה --- ?דנַאלגנע, ןיא ,ונ --- |

 סלא ןעוועג גידלוש רהעמ רע זיא טרָאד לייוו ,ראפרעד "דנאלגנע, גידנעביילק
 םעד ןעדיימוצסיוא ןהעש טינ ראפ טנעכערעג םורַאד טָאה רע ".שזאטימרע, ןיא
 .לעטָאה ןעניזָאד

 ,ונ -- ןהָאטעג גערפ א רע טָאה -- ? קישטזָאװזיא ןא טסָאה אוד ---
 .עטעראק ןיימ ןעזָאלענבָא בָאה ךיא םוראוו ,טוג זיא

 -עג טָאה ןיוועל .ןעניוװשעג דניירפ עטונ איד ןעבָאה געוו ןעצנַאנ םעד
 -סיוא םעד ןיא גנורעדנע עלענש איד ןעטיידעב ןָאק סע סָאװ ,םעד ןעגעוו טכארט
 זיא סע זא ,טסעומשעננייא ךיז רע טָאה זייוועלייוו ןוא ,טכיזעג ס'יטיק ןופ קורד |

 רהָאלק טָאה ןוא טלעפייווצרעפ ןערָאװעג רע זיא זייוועלייוו ןוא גנונעפַאה ןַארַאפ
 רָאנ טלהיפעג ךיז רע טָאה לייוורעד רונ .גיניזנוא זיא גנונעפָאה אזַא זַא ,ןעהעזעג
 איז רעדייא ןעוועג זיא רע איוו ,םעד וצ ךילנהע טינ רָאנ ,שנעמ רעדנא ןא איו
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 ןע ה עוזרעדיוו ףיו א : טנָאזעג ןוא ןהָאטעג ?עכיימש א םהיא וצ טָאה
 עכלעוו טכארטעגוצ ?ייוורעד געוו ן'פיוא טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס

 | .גָאטימ רַאפ ןעלעטשעב וצ ןעטכירענ

 ןעו ,ןעניוועל טנָאזעג רע טָאה --- ? ָאברויט בעיל ךָאד טסָאה אוד --
 .ןערדָאפעגוצ ןענייז ייז

 בָאה ךיא ,אי ? אברויט --- ןיוועל טנערפעגרעביא טָאה -- ? סָאװ -- |
 .ָאברויט בעיל די? ק ע ר ש

610 

 מנַאקעג טינ רע טָאה ,לעטָאה ןיא ןיירא ןענייז ןיקסנָאלבָא טימ ןיוועל ןעוו

 ענעטלַאהעגקירוצ ַא איוו ױזַא סעּפע ,קורדסיוא רעדנוזעב ַא סעּפע ןעקרעמעב טיג
 .שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןופ רוגיפ רעצנַאגנ רעד ןיא ןוא םינּפ ן'פיוא טייקניטכיל
 רע זיא טייז ַא ףיוא טוה ן'טימ ןוא לעטנַאמ םעד ןעמונענּפָארַא טָאה יקסנאלבא

 ןעייקאלךערָאטַאט איד ?העפעב ַא גידנעבענבָא ,רעמיצ-ססע םוצ ןעגנַאנעגכרוד
 -עגנייא איד וצ סקניל ןוא םטכער גידנעסירגעב .סעקטעפלאס טימ ןוא ןעקַארפ ןיא
 דיירפ טימ גידנעפערט ,םוטעמוא איוו יוזא ,ָאד ךיוא ןוא ,ןארָאטסער ןיא ענענופ
 סּפַאנש א ןעסיברעפ טָאה ,טעפוב םוצ ןעגנאגענרעטנוא רע זיא ,עטנַאקעב ענייז

 ןיא עקזיוצנַארפ רעטבראפעגנָא רעד ןהָאטעג גָאז א סעּפע טָאה ןוא ךעלשיפ טימ
 איד ןוא ,טעפוב םייב ןעסעזענ זיא עכלעוו ,ךעלזיירג ןוא ןעציּפש ,ךעלדנעב
 | .טכאלוצ ניטכירפיוא ךיז טָאה עקזיוצנארפ

 םהיא סָאװ םעד תמחמ עקַאט טכַאמעג טינ סּפַאנש ןייק רעבָא טָאה ןיוועל
 -נאג ןיא זיא עכלעוו ,עקזיוצנארפ איד טָא גנוגידיילעב א סלא ןעמוקעגרָאפ זיא
 -עד ערדוּפ ,ראָאה עדמערפ ןופ ,טכודעג ךיז טָאה ,טלעטשעגנעמאזוצ ןעוועג ןעצ
 ןעגיצומש א ןופ איוו רהיא ןופ קעווא לענש זיא רע .טעלַאוט עד רנעניוו ןוא זיר
 ןיא ןוא יטיק ןענעוו ןעננורעניארע טימ לופ ןעוועג זיא המשנ עצנאג ןייז ,ץַאלּפ
 .קילג ןוא החמש ןופ לעכיימש א ןעטכיולעג טָאה ןעניוא ענייז

 טינ טכיולכרוד רעייא ןעמ טעוו ָאד ,עטטיב ,טכיולכרוד רעייא ,רעהא --
 טימ רַאטַאט רעטלא רענידעּפעלק רעדנוזעב רעד טגָאזעג טָאה -- ןעגיהורנואעב
 ןופ ןעדלאפ איד ןעננאנוצ ךיז ןענייז סע ןעכלעוו ףיוא ?ייהט-רעטניה ןעטיירב ַא
 ןעכייצ סלא ,ןעניוועל וצ טנָאזעג רע טָאה --- ,טכיולכרוד רעייא ,עטטיב --- קַארפ
 .טסַאג ןייז םורא ךיוא גידנעצנַאטמורא שטיוועידאקרא ןאּפעטס וצ גנוטכא ןופ

 ,שיט ןעטקעדעג ןיוש םעד ףיוא ךוטשיט עשירפ א גידנעטיירּפשוצ לענש

 ןעבעל טלעטשענבָא ךיז טָאה ןוא ןעלהוטש ענעטעמַאז איד טקורעגוצ רע טָאה
 -ראוו ,דנאה ןיא עטראק-זייּפש ןוא עקטעפלאפ א טימ שטיוועידאקרא ןאּפעטס
 | .להעפאכ א ףיוא גידנעט

 -.ליפ טעניבַאק רעדנוזעב א ,טכיולכרוד רעייא ,טלהעפאכ רהיא ביוא ---
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 עשירפ סרעטסיִא .עמַאד א טימ ןיצילַאנ טסריפ ןרעו גירייל ךיילג טעוװ ,טכייל
 | | .ןעמוקעב

 ,סרעטסיוא ! א --
 ,טכארטרעפ ךיז טָאה שטיוועידאקרא ןאפעטס
 -בא טגָאזעג רע טָאה -- ? ןיוועל ,ןאלּפ םעד רשפא ןרעדנע טינ וצ ---|

 טקירדעגסיוא טָאה םינּפ ןייז ןוא .עטראקדזייּפש רעד ףיוא רעגניפ םעד גידנעלעטש
 ,גנוטכא ביג ? סרעטסיוא עטוג סָאד ןענייז ---.ןעקניידכאנ ןעטסנרע

 ,טינ רימ ןעבָאה רעדנעטסא } טביולכרוד רעייא ,רעגרובסנעלפ ---
 ? שירפ ייז ןענייז וצ רונ ,רעגרובסנעלפ ןענייז רענרובסנעלפ ---

 | - ,ןעטלַאהרע ןעטכענ טשרע ---
 ןיוש ךָאנרעד ןוא ,סרעטסיוא טימ ןעביוהנָא טינ וצ ,עשז איוו זיא --|

 ? ַאה ? ןַאלּפ ןעצנַאג םעד ןערעדנע
 ;עשאק טימ שטשרָאב עטסעב סָאד זיא רימ ראפ .ךיילנ ץנַאג זיא רימ ---

 .ָאטינ ָאד ךָאד זיא סָאד רעבָא
 רעד טגָאזעג טָאה =-- ? ןעלהעפעב רהיא טליוו ,סויר ַאלרַא עשַאק --

 .ןעניוועל וצ ךיז גידנעגיובנַא ,דניק א וצ עקנאינ א איו ,רַאטַאט
 ןיב ךיא .טוג ןייז טעװ ןעביילקסיוא טסעוו אוד סָאװ ,סאּפש ןהֶָא ,ןייג ---

 טָאה --- ןיימ טינ ןוא .ןעסע ךיז טליוו סע ןוא שטילנ ן'פיוא ןעפָאלעגנָא ךיז
 -סיוא םענעדעירפוצנוא ןַא םינּפ ס'יקסנַאלבָא ףיוא גידנעקרעמאב טגיילענוצ רע
 טימ לע ךיא .לתאווסיוא ןייד ןעצעשבָא טינ ?עוװ ךיא זא ,ןיימ טינ --- קורד
 ,ןעסעבָא טוג ןעגינעגרעפ

 ענייא ןיא סָאד ,ןעגָאז טינ טרָאד טסלָאז אוד סָאװ ! איוו ךָאנ ןוא ---
 -- שטיוועידאקרא ןַאפעטס טגָאזעג טָאה -- ןעבעל ןופ סנעגעינעגרעפ איד ןופ
 יירד -- גינעוו זיא ייווצ רעדָא ,ייווצ סרעטסיוא ,לרעדורב ,זנוא עשז בינ ָאט ,ונ
 . ץריוועג טימ ּפוז ןוא .,נילדנרעצ

 ןאפעטס רעבָא .רַאטַאט רעד טּפַאכעגרעטנוא טָאה --- ,רָאינאטנערּפ ---
 ןענעינעגרעפ םעד ןָאהטנָא טלָאװעג טינ םינּפ ַא םהיא טָאה שטיוועידַאקרא
 .ןיוצנַארפ ףיוא םילכאמ איד ןעפורוצנָא

 טימ ָאברויט ַא ךָאנרעד ןוא ? ךָאד טסייוו ,אי ,ןעצריווענ טימ ---
 -רעסנָאק ןוא ונ .טוג ןייז לָאז'ס ,העז רונ ; ףיבטסָאר . . .ךָאנרעד ,סוַאס ןעטכידעג
 | ,סָאװ רעדָא ןעוו

 סעשטיוועידאקרא ןַאפעטס ףיױוא טנַאמרעד ךיז טָאה רַאטַאט רעד

 טלאהרעדעיװ טינ טָאה ,שיזיוצנַארפ ףיוא ןעטכירעג איד ןעפורוצנָא טינ רעינַאמ
 ןעגָאװצרעביא ןענעינעגרעפ םעד ןעמונעג ךיז טָאה רונ ,םהיא ךָאנ
 : עטרַאקדזייּפש רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןעמענ איד טיול גנולעטשעב עצנַאג איד
 ןַאודעסַאמ ,ןָאנַארטסעל ַא דרַאלוּפ ,עשרַאמָאב סוָאק ָאברויט ,רָאינַאטנערּפ ּפוז
 עטרַאק איד ןָאהטעג נייל ַא ,סענישזורּפ ףיוא איוו ,דלַאב טָאה ןוא ". , .יאוירּפ עד
 ןַאפעטס וצ ןעגָארטענוצ ןוא ןענייוו ןופ עטרַאק רעדנַא ןַא ןָאהטעג ּפַאכ ַא ןוא
 .שטיוועידאקרא
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 ? ןעקנירט רימ ןעלעוו עשזסָאװ --
 -- רעינַאּפמַאש . ,לעיפ טינ רונ . ..טסליוו אוד סָאװ --- ךיא -- |

 | | | .ןיוועל טגָאזעג טָאה
 .ןרעג ץנַאג ,ךילקריוו ,קירוצ ןוא ? ןעסע ן'ראפ רעינַאּפמַאש ? איוו ---

 ? לענעיז ןעסייוו ן'טימ רעינַאּפמַאש טסבעיל אוד
 .רַאטַאט רעד טּפַאכעגרעטנוא טָאה -- ןַאלב יעשַאק --
 רעטייוו ןוא ,סרעטסיוא טימ לעּפמעטש ןעזעיד ןופ גנַאלרעד ָאט ,ונ --

 .ןעהעז רימ ןעלעוו
 ? ןעלהעפאב רהיא טעװ ןעכלעוו ןייוו-שיט ןוא .ךרָאה ךיא --
 ,ילבַאש רעשיסַאלק סלַא רערעסעב ןייק ַאטינ ,ןיינ .יאוינ גנַאלרעד ---|
 ?ןערעייא ןעלהעפאב רהיא טעוװו זעק ןוא .ךרָאה ךיא ---
 ? ןערעדנַא רשפא טסבעיל אוד רעדָא .ןַאזעמראּפ ,אי ,אי --|

 -קירוצ גידנענָאק טינ ,ןיוועל טנַאזעג טָאה -- ךיילג ץנַאג ןיא רימ ,ןיינ ---

 | ,לעביימש ןייז ןעטלאה
 ןיא ןוא לענש ןעפָאלעג ןיא ןעדלַאפ עטיירּפשוצ איד טימ רַאטַאט רעד

 סרעטסיוא עטנעפעעג לעסיש ַא טימ ןעניולפעגנניירא רע זיא םורא ןעטונימ ףניפ
 .רעגניפ איד ןעשיווצ ןייוו שַאלפ ַא טימ ןוא ןעצכעלָאש ענרעטומלרעּפ ףיוא

 ,עקטעפלאס עטלעמכָארקעגנָא איד ןעבירוצ טָאה שטיוועידאקרא ןַאפעטס
 ַא ךיז טָאה ןוא לייזמאק ןייז ןופ טנָארפ םעד רעטניה ַא טקעטשרַאפ איז טָאה
 -יירבָארא טנַאזעג רע טָאה -- טכעלש טינ -- .סרעטסיוא איד רַאפ ןָאהטעג םהענ
 איד ץכעלַאש רענרעטומלרעפ רעד ןופ עלעּפָאג םענרעבליז םעד טימ גידנעס

 טכעלש טינ -- ןערעדנַא ן'כָאנ םענייא ייז גידנעגנילש ןוא סרעטסיוא ענישטילג
 ףיוא סָאד ןעניוא עניצנַאלג ןוא עטכייפ גידנעפרַאװ ,טלָאהרעדעיװ רע טָאה --
 | ,רַאטַאט םעד ףיוא סָאד ןוא ןעניוועל

 טָאה זעק טימ טיורב רעד םנה ,סרעטסיוא ךיוא ןעסעגעג טָאה ןיוועל
 .יקסנאלבא ףיוא ןעקוק טָאהעג האנה רעבָא טָאה רע .טקעמשעג רהעמ םהיא

 ןעסָאגוצ ןוא קירָאק םעד טפיורשעגבָא טציא טָאה רעכלעוו ,רַאטַאט רעד וליפא
 ןופ לעכיימש ַא טימ ךיוא טָאה ,רעזעלג עניד איד ןיא ןייוו ןעגידנעלעיּפש םעד
 ןייז טכיררעפ ?ייוורעד טָאה ןוא שטיוועידאקרא ןַאפעטס ףיוא טקוקעג האנח

 | | - .,ךוטזלַאה ןעסייוו
 -עג טָאה -- סרעטסיוא ןייק בעיל סנרעדנַאזעב טינ טסָאה אוד ןוא ---

 ? ַאה ,ט'הנאהרעפ סעּפע טסיב אוד רעדָא -- שטיוועידאקרא ןַאפעטס טגָאז

 טינ זיא ןיוועל רעבָא .רעטנומ ןייז לָאז ןיוועל טלָאװעג ךיז טָאה םהיא
 -עננאנוא ןעוועג זיא םהיא .טייהנעגעלרעפ ןיא סעּפע רונ ,רעטנומ טינ ןעוועג סָאװ
 ןעמ ואוו ,ןעטעניבַאק ןעשיווצ ,לעטָאה ןיא ָאד ןעציז וצ םעווקעבנוא ןוא םהענ
 ןוא ְךָאק ןעזעיד ןעשיווצ ָאד ןעציז ,ןעמַאד טימ ןעטייצלהָאמ טַאהעג טָאה
 ,ונָארב ןופ גנובעגמוא עזעיד .ר היא .טימ לופ זיא המשנ ןייז ןעוו ,לעמוט
 איו ןעזעיוועגסיוא םהיא רַאפ טָאה סָאד סעלַא -- ןערַאטַאט .,זַאג ,ןעלגעיּפש
 טלעיפ סָאװ ,סָאד טסואימרעפ סָאד זַא ,טַאהעג ארומ טָאה ןע .גנוגידיילעב ַא
 .עלעעז ןייז ןָא טציא
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 ךיז ךיא להיפ םעד רעסיוא רעבָא ; טגרָאזרעפ ןיב ךיא ,אי ?ךיא --
 -רָאפ טינ ךיז טסנָאק אוד -- טגנָאזעג רע טָאה -- טייהנענעלרעפ ןיא םעד ןופ
 ױזַא ,דליו סיוא סעלַא סָאד טמוק ,ןַאמ-ספרָאד ַא ,רימ רַאפ איוו ,ןעלעטש

 * . .ןעהעזענ ריד ייב בָאה ךיא ןעכלעוו ,ןררעה םענעי ןופ ?עגענ איד איוו
 שטיווענירנ ןעמערָא םעד ןופ לעגענ איד זַא ,ןעהעזעג בָאה ךיא ,אי --

 -ַאקרא ןַאפעטס טנָאזעג גידנעכַאל טָאה --- טריסערעטניארַאפ רהעז ךיד ןעבָאה
 שטיוועיד

 הענ ןוא ךיז הימעב אוד -- ןיוועל טרעפטנעעג טָאה -- טינ ןָאק ךיא ---

 .ןַאמספרָאד ַא ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ףיוא ךיז לעטש .ה .ד ,ןיירַא ריס ןיא
 ןייז לָאז סע זַא ,ענַאל אזַא ןיא דנעה איד ןענניירב וצ ןעכוז ,ףרָאד ןיא ,רימ
 -ַאקרעּפ ,לעגענ איד בָא רימ ןעדיינש רַאפרעד ; ןעטיײברַא וצ ייז טימ םעווקעב
  ןויכ ַא טימ ןעזָאלרעפ ןוא ןעשנעמ ןעמהענ ָאד ןוא ,?עברַא איד לָאמַא ןערעש

 - ףַאפ ךַאלרעלעט עכלעזַא ןָא ןעּפעצ ןוא ,ןעטלַאה ךיז ןענָאק ייז לעיפיוו ףיוא ,לענענ
 .דנעה איד טימ טשינרָאג ןהָאט ןענָאק וצ טינ ידכ ץלַא ,ּפענק

 ,טלעביימשעג ךַאלהערפ טָאה שטיוועידאקרא ןַאּפעטס
 ייב .טינ טייברַא עבָארג ןייק ףרַאד רע זַא ,ןעכייצ א זיא סָאד ונ ,אי --

 ...לבש רעד טיײברַא םהיא
 טקנוּפ ,דליוו סיוא רימ סָאר טהעז ןעגעווטסעד ןופ רונ .ןייז ןָאק סע --- |

 סָאװ ךיז ןעסעוצנָא ןעהעז ,ןעשנעמ עשיפרָאד ,רימ : עגיזָאד סָאד איוו דליוו יױזַא |
 / טימ ךיא ,ָאד טָא ןיא ,טייברא רעזנוא ןהָאט וצ דנַאטש םיא ןייז וצ ידכ ,,רעכיג
 רימ ןעסע רעבירעד ןוא ךיו .ןעסעוצנא טינ רעגנייק סָאװ ךיז ןעהימעב ריד

 .,..םרעטפסיוא = |

 שטיוועידאקרא ןַאפעטס טּפַאכעגרעטנוא טָאה -- ךיז טהעטשרַאפ ונ .

 ןעגינעגרַאפ ַא ןעכַאמ וצ סעלַא ןופ : גנודליב ןופ קעווצ רעד ךָאד זײא ןיירעד --
 ַא ןייז ןעלעוו רעסעב ןיוש ךיא טלָאװ ,קעווצ רעד זיא סָאד ביוא ,ונ --

 .רעדליוו
 ,עדליוו ןענייז סעניוועל ערעייא עֶלַא .דליוו ךיוא ױזַא טסיב אוד

 רעדורב םעד ןעגעוו טנַאמרעד ךיז טָאה רע .טצפיזענבָא ךיז טָאה ןיוועל
 טָאה םינּפ ןייז ןוא ,ךילקניירק .ןוא ךילסורדרעפ ןערָאװעג זיא םהיא ןוא יאלָאקינ
 ,ןינע אזא ןעגעוו ןעדייר ןעבױהעגנָא טָאה יקסנאלבא רעבָא ; טנעקלָאוװרעּפ ךיז

 .ןעגיוצעגבָא דלַאב םהיא טָאה רעכלעוו
 -רעשטש איד וצ ,ערעזנוא וצ דנעבא טנייה אוד טסרהָאפ ;איוו ,ונ ---

 עגישרָאש איד גידנעקֹורבֶא טגָאעג רע טָאה -- ?סע טסייה סיקצאב !
 איד טימ קרַאטש גידנעצנַאלג ןוא זעק םעד גידנעקורוצ ,ןעצכעלאש-רעטסיוא

 .ןעגיוא
 רימ םגה --- ןיוועל טרעפטנעעג טָאה --- שרעדנא טינ ,רהָאפ 'ךיא ,אי ---

 .ןעפורעג ךימ ןרעג רהעז טינ טָאה ןיטסריפ עטלַא איד זַא ,ןעהעזעגסיוא טָאה
 נ ...רעינַאמ רהיא ךָאד זיא סָאד ! ןעטייקשיררַאנ ! אוד טסדער סָאװ --- |

 -- םַאד ןַארג ,ױזַא רעינַאמ רהיא זיא סָאד ...! ּפוז איד ,עקרעדורב ,עשזדגנַאלרעד

 ךָאנ ףרַאד ךיא רונ ,ןעמוק ךיוא לעװ ךיא --- שטיוועידאקרא ןַאּפעטס טגָאזעג טָאהי
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 איוו ? סָאד טסיב אוד דליוו איוו רעבָא .,ןערהָאּפרעבירא ַאנינָאב ןיפערג רעד וצ

 ןופ ןעדנואוושרעפ גנולצולּפ טלָאמַאד טסיב אוד סָאװ ,ןערהעלקרע ךיז ןעמ לָאז

 ןענעוו טגערפעגכָאנ נידנעטש רימ ייב ךיז ןעבָאה סיקצאברעשטש איד ? עװקסָאמ

 : םנייא רונ סייוו ךיא ןוא .ןעסיוו ןעזומ טלָאװ ךיא איוו ױזַא ,רעהפיוא ןהֶא ,ריד

 .טינ טוהט רענייק סָאװ ,סנױזַא סעּפע לָאמ עלַא טפוהט אוד

 "עג טסיב אוד -- ןעגָארטוצ ןוא םַאזגנַאל ןיוועל טגָאזעג טָאה ,אי --

 ןיב ךיא סָאװ ,ןיירעד טינ טהעטשעב טייקדליוו ןיימ רעבָא .דליוו ןיב ךיא ,טכער

 טציא .ןערהָאפ וצ ןעמוקעג רעטציא ןיב ךיא סָאװ ןיירעד רונ ,ןערהָאפעגקעוװַא

 ....ןערהָאפוצ ןעמוקעג ךיא ןיב
 -עטס טּפַאכעגרעטנוא טָאה --- ! טסיב אוד רעכילקילג ַא רַאפ סָאװ ,א --

 .ןעגיוא איד ןיא ןעניוועל גידנעקוק ,שטיוועידאקרא ןַאּפ
 | ? סָאװ רַאֿפ --- |

 עטעבעילרעפ ךעל'םירוחב ,עדָארַאּפ רעייז ךָאנ ע עגיציה דרעפ ןעקרעד ךיא ---

 יד -- שטיוועידאקרא ןאּפעטס ןהָאטעג רימַאלקעד ַא טָאה -- ןעגיוא ערעייז ןופ

 ,סיוארָאפ ןיא רָאפ סעלַא טהעטש
 -? רעטניהַא סעלַא ןעד ןיוש זיא ריד ייב ןןוא ---
 ייב ןוא ,טפנוקוצ ַא זיא ריד ייב רעבָא ,רעטניהַא טינ ?הָאוובָא ,ןיינ ---

 .ןעטָאשעגרעבירַא לעסיבַא ,ױזַא ...טראװנעגעג איד ןוא ,טרַאװנעגעג ַא זיולב רימ

 ? זיא סָאװ ---
 ןָאק וצרעד ןוא ,ןעדייר טינ ךיז ןעגעוו לי ךיא ,ונ .טיג טינ ,ױזַא ---

 זיא -- שטיוועידאקרא ןאפעטס טגָאזעג טָאה -- ןערהעלקרע סעלַא טינ ךָאד ןעמ
 רע טָאה -- :וצ םהענ ,יע .,.? עוקסָאמ ןייק ןעמוקעג ךָאד אוד טסיב סָאװ ךָאנ

 ,רַאטַאט םעד וצ ןהָאטעג יירשעג ַא
 ןופ גידנעזָאלבָארַא טינ ,ןיוועל טרעפטנעעג טָאה --.? טספערט אוד --- .

 ,טניישעג ףעיט ןעבָאה עכלעוו ,ןעגיוא ענייז ןיקסנאלבא
 ןיוש .ןעדייר ןעביוהנָא טינ םעד ןעגעוו ןָאק ךיױא רעבָא ,ףערט ךיא ---

 טגָאזעג טָאה -- טינ רעדָא גיטכיר ךיא ףערט וצ ,ןעהעז אוד טסנָאק ןיילַא ןופרעד

 .ןעניוועל ףיוא גידנעקוק לעכיימש ןעטכייל ַא טימ ,שטיוועידאקרא ןאּפעטס
 טימ ןיוועל טגערפעג טָאה -- ןעגָאז רימ אוד טסנָאק עשז-סָאװ ,ונ ---

 - ןעלוקסומ עלַא ןערעטיצ םינּפ ןייז ןיא זַא נידנעלהיפ ,עמיטש רעדנערעטיצ ַא

 ? ףיורעד אוד טסקוק איוו
 ,ילבַאש ןָאלג ןייז ןעקנורטעגסיוא םַאזגנַאל טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס

 .ןעניוועל ןופ ןעגיוא איד גידנעמהענרעטנורַא טינ
 ןעשניוו סינ ױזַא ךאז ןייק טלָאװ -- טגָאזעג רע טָאה -- ... ךיא ---

 .ןייז טנַאקעג טָאה סָאװ ,עטטעב סָאד זיא סָאד .עגיזָאד סָאד איוו
 -ער רימ סָאװ ןענעוו אוד טסייוו ? טינ תועט ןייק רעבָא אוד טסכַאמ --

 ןייז ןיא ןעגיוא איד טימ ךיז גידנעקנירטנייא ןיוועל טדערעגסיורא טָאה --- ? ןעד

 | ? ךילגעמ זיא סָאד זַא ,טסניימ אוד --- רעסעומשטימ
 ? ךילגעמנוא סעּפע סָאװ רַאפ ,ךילנעמ זַא ןיימ ךיא ---
 -עב גָאז אוד ,ןיינ 4 ךילגעמ זיא סָאד זַא ,ךילקריוו אוד טסקנייד ,ןיינ ---

 ןוא יז גָאזבָא ןַא טראװרע ךיא זַא איוו ןוא ונ ! טסקנייד אוד קָאװ ,סעלַא רעס
 45 ....רעביז רַאגָאז ןיב ךיאי



 אנינעראק אננא

 -וצ ןייז ןופ גידנעלכיימש טָאה -- { יוזא אוד טסניימ רעבָא סָאװרַאֿפ ---
 | ,שטיוועידאקרא ןאּפעטס טגָאזעג טייקטשימ

 ךילקערש ןייז ךָאד טעװ סָאד .?להָאמ סעכנַאמ רימ ךיז טכוד ױזַא ---
 .רהיא רַאפ ןוא רימ רַאפ

 -עי .ָאטינ } םעכילקערש ןייק ןיירעד זיא לעדיימ ַא רַאפ סלַאפנעדעי ,ונ --
 ,ךיז ט'נכדש רעצימע סָאװ טריצלָאטש לעדיימ סעד

 .איז טינ רעבָא ,לעדיימ סעדעי ,אי --
 -עג טוג יוזא טָאה רע .ןהָאטעג לעכיימש ַא טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס

 ךעלדיימ עלַא ןענייז םהיא רַאפ זַא ,טסואוועג טָאה רע ; ?היפעג סניוועל טסואוו
 עלַא ןענייז סָאד -- ןימ ןייא : םינימ ייווצ ןיא טלייהטעגנייא טלעוו רעד ןופ
 -ָאה ךעלדיימ עלַא עניזָאד איד ןוא ,רהיא ץוח ַא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ךעלדיימ
 רעד ; ךעלדיימ עכילנהעוועג רהעז ןענייז ןוא ,ןעטײקכַאװש עכילשנעמ עלַא ןעב
 טהעטש ןוא טינ ןעטיײקכַאװש ענייק טָאה עכלעוו ,ןייֵלַא איז זיא --- ןימ רעדנַא
 ,סעכילשנעמ סעֶלַא ןופ רעכעה

 סניוועל נידנעטלאהנייא ,טנַאזעג רע טָאה -- סוָאפ םהענ ,טראוו --
 . .סוָאס םעד ךיז ןופ ןעסיוטשענבָא טָאה רענעי רעכלעוו טימ ,דנַאה

 טָאה ,רעלעט ן'פיוא ךיז וצ סואס טגיילעגפיורא םאזכרָאהעג טָאה ןיוועל = |
 .ןעסע ןעזָאלעג טינ ן'שטיוועידאקרא ןַאּפעטס רעבָא

 זַא ,העטשרַאפ אוד -- טגָאזעג רע טָאה -- טרַאװ ,טרַאוו אוד ,ןיינ ---

 םענייק טימ לָאמ ןייק בָאה ךיא .טיוט ןוא ןעבעל ןופ עגַארפ ַא סָאד זיא רימ רַאפ
 םעד ןענעוו ױזַא ןעדייר טינ םענייק טימ ןָאק ךיא ןוא .טדערעג טינ םעד ןעגעוו

 ערעדנַא .עדמערפ רָאג ךיז טכוד ,ריד טימ ךיא ךָאד רימ ןענייז טֶא .ריד טימ איוו
 בעיל ךימ טסָאה אוד זַא ,סייוו ךיא רעבָא ; סעלַא ,ןעטכיזנַא ערעדנַא ,ןעקַאמשעג
 | ,בעיל רעייהעגנוא ךיד ךיא בָאה רַאפרעד ןוא ,ךימ טסהעטשרַאפ אוד זַא ןוא

 .גיצרעהנעפָא גידנעטשלאפ ייז ,ןעליוו סעטָאג םוא רעבָא
 שטיוועידאקרא ןאּפעטס טגָאזעג טָאה -- קנייד ךיא סָאװ ריד גָאז ךיא --

 ַא זיא איז ,יורפ ןיימ : ןעגָאז רהעמ ךָאנ דיד לעװ ךיא רעבָא --- גידנעלכיימש
 ,ןהָאטעג ץפיז ַא טָאדר שטיוועידאקרא ןַאּפעטס -- ...רעמיצנעיורפ סעכילרע-נואוו
 עלייוו ַא גידנעגייווש ןוא יורפ ןייז וצ ןעגנוהיצעב ענייז ןעגעוו ךיז גידנענַאמרעד

 איז .ןעהעזוצסיוארָאפ עכַאג איד טציזעב איז --- : טצעזעגטרָאפ ךָאנרעד רע טָאה
 טעװ סע סָאװ סייוו איז ; גינייוו זיא סָאד רעבָא ; ךרוד ןוא ךרוד ןעשנעמ טהעז

 עגסיוארָאפ ,.ש.ב .צ ,טָאה איז ,ןעהטַארייה טגנַאלעבנַא סָאװ סנרעדנָאזעב ,ןייז

 - סָאד טָאה רענייק .ןענלעטנערב רַאפ ןעבָאה הנותח טעוו ַאיַאקסווָאכַאש זַא ,טגָאז
 ףיוא זיא איז ןוא .ןעמוקעגסיורא עקַאט זיא ױזַא רעבָא ,ןעביולג טלָאװעג טינ
 . ..טייז ןייד

 | ? איוו טסייה סָאד ---
 טעוו יטיק זַא ,ךיוא טגָאז איז רונ ,ךיד איז טבעיל רונ טינ .ױזַא טָא --

 .שרעדנַא טינ יורפ ןייד ןייז
 -יימש א ,םינּפ סניוועל ןעטכיולעב לעכיימש ַא טָאה רעטרעוו עזעיד ייב | |

 ,טייקדלימ ןופ ןערערהט וצ טנעהָאנ ןעוועג זיא סָאװ לעב
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 בָאה ךיא -- ןיוועל ןהָאטענ יירשעג א טָאה -- !סָאד טגָאז איז --
 גונעג ,גונעג ןוא ונ ,יורפ ןייד ,טכַארּפ ַא זיא איז זַא ,טגָאזעג לָאמ עלַא רעבָא

 ,ץַאלּפ ןופ גידנעהעטשפיוא ,טגָאזעג רע טָאה --- ןעדייר וצ םעד ןעגעוו

 .ךָאד ךיז ץעז רעבָא ,טוג ---
 לָאמ ייווצ א ןעננַאנעגכרוד ךיז זיא רע .ןעציז טנַאקעגנ טינ טָאה ןיוועל רונ

 טימ ןהָאטעג לעטניּפ ַא טָאה ,רעמיצ-לעגייטש ן'רעביא טירט עטסעפ ענייז טימ
 .רעדיוו ךיז רע טָאה ןַאד ןוא ,ןעהעז טינ ךיז ןעלָאז ןערהערט איד זַא ,ןעגיוא איד
 .שיט םוצ טצעזענ

 .עבעיל ןייק טינ זיא סָאד זַא -- טגָאזעג רע טָאה --- העטשראפ אוד --
 ןיימ טינ זיא סָאד -.עבלעזסָאד טינ רָאנ זיא סָאד רעבָא ,טבעילרעפ ןעוועג ןיב ךיא
 דיא .טגיטלעוורעביא ךימ טָאה עכלעוו ,טפַארק עכילרעסיוא ןַא סעּפע רונ ,להיפעג

 / ןָאק סָאד זַא ,ןעסָאלשעב בָאה ךיא לייוו רַאפרעד ןערהָאפעגקעװַא ןַאד ךָאד ןיב
 -ַארַאפ טינ טלעוו רעד ףיוא זיא סעכלעוו ,קילג סָאד איוו ,טסחעטשרַאפ ,ןייז טינ

 .ןעבעל סיוא זיא םעד ןהָא זַא ,העז ןוא ךיז טימ טפּפמעקעג בָאה ךיא רעבָא ; ןענ

 | ....ןעריישטנע זומ ןעמ ןוא
 .4 ןערהָאפעגקעװַא ןַאד אוד טסיב עשז-סָאװ רַאפ ---
 ! ןעגערפ וצ ָאד זיא סע ?עיפיוו ! ןעקנַאדעג לעיפיוו ,ךַא ! טרַאוװ ,ּךַא --

 ןעגעוטניימ ןופ טסָאה אוד סָאו ,ןעלעטשרָאפ טינרָאג ךיז טסנָאק אוד .רעה
 -ַאז ןיב ךיא זַא ,ךילקילג ױזַא ןיב ךיא .טנָאזעג טסָאה אוד סָאװ טימרעד ןהָאטעג
 -רעד טנייה ךיז בָאה ךיא .,ןעסעגראפ סעלַא בָאה ךיא ; ענדוקסַאּפ ןערָאװעג רַאנ
 .בָאה ךיא ןוא ...ָאד ךָאד זיא רע ,אוד טסייוו ...יאלָאקינ רעדורב ןיימ זַא ,טסואוו

 זיא סָאד .ךילקילג זיא רע ךיוא זַא ,ךיז טכוד רימ .ןעסענרַאפ ךיוא םהיא ןעגעוו |
 הנותח אוד טסָאה טָא ..,ךילקערש זיולב זיא ךַאז ןייא .ןניזנהַאװ ןימ ַאזַא סעּפע

 -- רימ סָאװ ,סָאד ןיא ךילקערש .,,להיפעג ןעגיזָאד םעד טסייוו אוד ,טַאהעג
 ךיז ןעמוק ..,דניז ןופ רונ עבעיל ןופ םינ ...טייהנעגנאגרעפ א טימ ןיוש ,עטלַא
 ןיא סָאד ; סענידלושנוא ןַא ,סענייר א ןעזעוו א טימ גנולצולּפ טנעהָאנ ףיונוצ

 ,גידריוונוא טינ ךיז ןעלהיפ טינ ןעמ ןָאק םורָאד ןוא טפַאהלעקע
 .תוריבע עּפַאנק ןענייז ריד ייב ,ונ ---

 טימ גירנעזעל ,ךָאד רעבָא -- ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ךָאד רעבָא ,ךַא --
 .אי ...ךילרעטיב ךיז גאלקעב ןוא טלישרַאפ ןוא ךיא רעטיצ ,ןעבעל ןיימ יושבא

 טנעדראעגנייא טלעוװ איד ןיוש זױא ױזַא ,ןעכַאמ ןעמ ןָאק עשזיסָאװ ---
 | ,שטיוועידאקרא ןאּפעטס טגָאזעג טָאה--

 ךיא עכלעוו ,הלפת רעד ןיא איוו ױזַא ,ןַארַאפ רונ זיא טסיורט ןייא ---

 עניימ טל טינ ,ןייז ?חומ רימ טסלָאז אוד, :טאהעג בעיל להָאמ עֶלַא בָאה
 .ןעהייצרעפ ךיוא זיולב איז ןָאק ױזַא ."םידסח ענייד טיול רונ ,םישעמ
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 .ןעגעיוושעג ןעבָאה ייז ןוא ,לַאקָאב ןייז ןעקנורטעגסיוא טָאה ןיוועל
 -- {ןיקסנַָארוו אוד טסנעק .ןעגָאז ריד ךיא ףרַאד סנייא ְּךֶאֹנ ---- .-
 | .ןעניוועל שטיוועידאקרא ןאפעטס ןָאהטעג גערפ א טָאה

 ? סָאד אוד טסנערפ סָאװ וצ .טינ םהיא ןָאק ךיא ,ןיינ --
 טעדנעוועג שטיוועידאקרא ןאפעטס ךיז טָאה --- שַאלפ ַא ךָאנ גנַאלרעד --- -

 טָאה ןוא ןעלַאקָאב איד ןעסיגרעד ןיא ןעטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,רַאטַאט םוצ

 טינ םהיא טָאה ןעמ ןעוו אקוד יז םורא ךיז ןעהערדמורא ןייא ןיא ןעטלַאהעג
 ,טפרַאדעג

 ןופ רענייא זיא סָאד לייוו ,ןיקסנָארוװ ןענעק טספרַאד אוד סָאװ וצ --| 2

 .ןעטנערוקנַאק ענייד
 ןוא ןיוועל טגָאזעג טָאה -- 9 יקסנָארוװ ַא ראַפ סָאד זיא סָאװ -- = |

 יקסנאלבא ןעכלעוו ןופ ,קורדסיוא ןעכילהערפ-שרעדניק םעד ןופ זיא םינּפ ןייז-|
 .ןעכילמהענעגנַאנוא ,ןעזייב ַא ןיא ןעגנַאגעגרעביא ,טַאהעג האנה טָאה

 ס'יקסנָארוו שטיווָאנַאװיא ַאליריק ףַארג ןופ רענייא זיא סָאד ,יקסנָארוװ --

 רענעדלָאג רעגרובסרעטעּפ רעד ןופ סרעטסומ עטסעב איד ןופ רענייא ןוא ,ןהיז
 טרָאד בָאה ךיא ןעוו ,רעווט ןיא ןערָאװעג טנַאקעב םהיא טימ ןיב ךיא .דנעגוי
 -נוא .ןעמהענ ןעטורקער ןופ טייצ ןיא ןעמוקבָארַא ןיהַא טגעלפ רע ןוא טנעידעג

 ייברעד ןוא טנַאטוידַא-לענעילפ ַא ,ןעגנודניברעפ עסיורג ,ןהעש ,ךייר רעייהעג |
 .גנוי רעטוג ַא ךַאפנייא סלַא רהעמ רעבָא ,גנוי רעטוג ַא ןוא ךילבעיל רהעז ךיוא

 ,גולק רהעז ןוא טעדליבעג רע זיא ,ָאד ןיוש טנעקרעד רעטנעהענ בָאה ךיא איוו
 .ךיוה ןעגייטש טעוו סָאװ ,שנעמ א זיא סָאד

 .ןעגיוושעג טָאה ןוא טערומכעג ךיז טָאה ןיווע |
 ,העטשרעפ ךיא איוו ,ןוא ,ריד ךָאנ דלַאב ָאד ןענעישרע רע זיא ןונ --

 ַא ךָאד טסהעטשרעפ אוד ןוא ,יטיק ןיא טבעילרעפ ןרעיוא איד רעביא רע זיא

 . .רעטומ איד
 טגָאזעג טָאה -- טשינרָאג העטשרעפ ךיא רעבָא ,רימ גידפושטנע =

 ןייז ןעגעו טנַאמרעד ךיז רע טָאה ףכית ןוא .,ןעזָאלבעגנָא גירעיורט ןיוועכ

 טנָאקעג טָאה רע זַא ,זיא ןיילא רע טכעלש איוו ,םעד ןענעוו ןוא יאלָאקינ רעדורב
 -י .םהיא ןעגעוו ןעסעגנרַאפ

 -ביימש שטיוועידאקרא ןאּפעטס טגָאזעג טָאה --- טראוו ,טראוו אוד ---| |

 ,סייוו ךיא סָאװ סָאד טגָאזעג ריד בָאה ךיא -- דנאה ןייז גידנערהיר ןוא גידנעל

 ןעסנַאש איד ןענייז ןינע ןעלעדייא ןעגיזָאד םעד ןיא זַא ,לָאהרעדעיװ ךיא ןוא
 | .ןעפערט ןָאק ןעמ לעיפיוו ףיוא ,טייז ןייד ףיוא

 -ענ זיא םינּפ ןייז ,פחוטש ן'םיוא קירוצ ףיוא ןעפרָאװעגבָא ךיז טָאה ןיוועל

 .ךיילב ןעוו
 סָאװ ךַאז איד ןעסילשעב וצ ןעבעגעג הצע ןַא ריד טלָאװ ךיא רעבָא --

 ,לַאקָאב סניוועל גידנעסיגרעד ,יקסנאלבא רעטייוו טגָאזעג טָאה --- רעלענש
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 ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ןעקנירט טינ רהעמ ןָאק ךיא ,קנַאד ַא ,ןיינ ---

 ?א ו ד טסכַאמ סָאװ ,ונ . . .ןעפיוזעב ןרעוו לעוװ ךיא --- לַאקָאב ןייז גידנעקורבָא
 .ךערּפשעג םעד ןעטייבוצרעביא םוא גיטנעק ,טנערפעג רע טָאה --

 עגארפ איד ןעדיישטנע ריד ךיא הטַאר סלאפנעדעי : טרָאװ ןייא ךָאנ --
 -רא ןאּפעטס טגָאזעג טָאה -- טינ ריד ךיא הטאר ןעדייר טנייה .רעלענש סָאװ
 ,גאלשרַאפ ןעשיסאלק א ךאמ ןוא והירפ ןעגרָאמ רעסעב וצ רהָאפ --- שטיוועידאק

 | . .ןעשנעב טָאג ךיד לָאז ןוא
 טָא ,געיעג ףיוא רימ וצ ןעמוק וצ ןעבעילקעג ץילַא ךָאד ךיז טסָאה וד ---

 .ןיוועל ןהָאטעג גָאז ַא טָאה -- גנילהירפ ןיא ןערהַָאפוצ םוק

 טָאה רע סָאװ ,טַאהעג הטרח ןעצראה ןעצנאג ןופ טציא ןיוש טָאה רע
 ר ע ד נוז ע ב ןייז .שטיוועידאקרא ןאּפעטס טימ ךערּפשעג םעד ןעביוהעגנָא

 א ןופ ץנערוקנָאק רעד ןעגעוו יירעדייר אזא ןופ טלעדיזעב ןעוועג זיא ?היפענ
 -עטס ןופ תורבס ןוא תוצע איד ןופ ןוא רעציפא רעגרובסרעטעּפ זיא טינ ןעכלעוו
 ,.שטיוועידַאקרַא ןַאּפ

 ןענַאטשרעּפ טָאה רע .ןהָאטעג ?עכיימש ַא טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס
 .ןעניוועל ייב המשנ רעד ףיוא ךיז טוהט סע סָאװ

 ,פרעדורב ,אי -- טגָאזעג רע טָאה -- זיא סע ןעוו ןעמוק לע ךיא ---
 עניימ ןענייז טָא .ךיז טהערד סעלא ןעכלעוו ףיוא ,ףיורש רעד זיא סָאד ,ןעיורפ
 נָאז אוד .ןעיורפ רעביא ץלא ןוא .טכעלש רהעז ,טכעלש ךיוא ןעטייהנעגעלעגנַא
 רעד טימ ןוא ראניס א גידנעמהענסיורא ,טצעזעגטרָאפ רע טָאה --- ןעפָא רימ
 .הצע ןא רימ ביג אוד --- ?אקאב םעד גידנעטלאה דנאה רעדנַא

 ? סָאװ ןיא ---
 אוד ,הטארייהרעפ טסיב אוד ,ןעלעטשראפ ךיז רימָאל .סָאװ ןיא טָא --

 . . .רערעדנא ןא ןופ ןערָאװעג ןעניוצענניה טסיב אוד רעבָא ,יורפ ןייד טסבעיל

 יזא סעּפע ,טינ רָאנ ןיוש ךיא העטשראפ סָאד רעבָא ,גידלושטנע ---
 ןהעג ,רענעסענעגבָא טָאז ַא ,טציא לָאז ךיא זא ,טינ העטשראפ ךיא איוו . . ,איוו
 .שטעליוק א ןענע'בנג ןוא יירעקעב א ייברעפ

 .ךילנהעוועג סלא רהעמ טניישעג ןעבָאה ןעגיוא סעשטיוועידאקרא ןאּפעטס
 ףיז ןָאק ןעמ זא יוזא לָאמא טקעמשראפ שטעליוק ַא ? ןיא סָאװ ונ ---

 | - .ןעטלַאהקירוצ טינ
 ןעננואווצעבכ ךיא ןעוו ,ס'טזיא שילמיה

 | } רעינעב עשידריא עניימ

 ,ןעננולעג טינ ס'ןעוו ךָאד רעבָא
 ! ריזעלּפ שביה טכער ךיוא ךיא !טטַאה

 ןיוועל .ןהָאטיג עלעכיימש א שטיוועידאקרא ןאּפעטס טָאה סָאד גידנעגָאז
 ,ןהָאט ?עכיימש א טינ טנַאקעג טינ ךיוא טָאה

 -ראפ אוד --- יקסנַאלבָא טצעזענטראפ טָאה -- סַאּפש ןהָא רעבָא ,אי --=
 זיא סינפעשַאב עדלימ ,עטרַאצ ,סעכילבעיל א ,רעמיצנעיורפ ַא ןעוו זַא ,העטש
 -בָא ןיוש זיא סע ןעוו ,טציא ןוא .סעלא טימ טרעפּפָא ןוא עדנעלע ןוא עמערא ןא
 -תעננָא רימָאל ? ןעפראווקעווא טציא איז ןעמ לָאז ,ךימ ךָאד העטשראפ ,ןהָאטעג
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 אנינעראק אננגא

 ןעמ לָאז רעבָא ,ןעבעל-ןעילימַאפ םעד ןעכַאמ וצ בורח טינ ידכ ךיז ןעדייש : ןעמ
 ? ןעכַאמ רעגנירג טינ ,ןעגרָאזעב טינ ,ןעבָאה תונמחר טינ רָאנ רהיא ףיוא

 ןעלייהט רימ ראפ ,טסייוו אוד .טינ לעביראפ ןייק רימ ףיוא בָאה ,ונ -- |
 ןענייז סע : רעגיטכיר . . .ןיינ טסייה סָאד . . .ןעטרָאס ייווצ ףיוא ןעיורפ עלא ךיז
 ןעסינעפעשאב ענעקנוזעג עגיטכערּפ ןייק בָאה ךיא . . ,ןַארַאפ ןוא ןעיורפ ןַארַאפ

 עקזיוצנארפ עטבראפעג ענעי איוו עכלעזא ןוא ; ןעהעז טינ ?לעװ ןוא ןעהעזעג טינ
 ןוא ,סעווטסדוקסאּפ רימ ראפ ןענייז סָאד ,ךעלזיירג איד טימ ,טעפוב ם'ייב טרָאד

 .עכלעזא ןענייז ענעקנוזעג עלַא -
 ? םוילעגנַאווע ןופ ענעלַאפעג איד ןוא ---
 עגיזָאד איד טגָאזעג טינ ?הָאמ ןייק טלָאװ סוטסירכ ! ףיוא רעה ,ךא --

 -נאווע ןעצנַאג ןופ .ןעכיורבסימ ייז טעוװ ןעמ איוו ןעסיוו טלָאװ רע ןעוו ,רעטרעוו

 -ירעביא .רעטרעוו עגיזָאד איד זיולב ןענייז ,טקניידעג ןעמ סָאװ סעלא ,םוילעג

 להיפ ךיא .?היפ ךיא סָאװ סָאד רונ ,קנייד ךיא סָאװ ,סָאד טינ דייר ךיא ,סנענ

 ראפ ךיא ןוא ,ןעניּפש ראפ ארומ טסָאה אוד .ןעיורפ ענעלאפעג איד וצ לעקע ןַא

 ןעניּפש ןייק טשרָאפעגסיוא טינ םסיוועג ךָאד טסָאה אוד .םיאורב ענדוקסַאּפ איד

 .ךיא ךיוא יוזא ,ןעטיז ערעייז טינ טסייוו אוד ןוא

 ררעה רענעי איוו סנייא ץלא זיא סָאד ; ןעדייר וצ יוזא ריד זיא טוג ---

 דנַאה רעקניל רעד טימ רעבירא טפראוו רעכלעוו ,גנולהעצרע ס'סנעקקיד ןיא

 זיא טקַאפ א ןענעקייל רעבָא .ןעמעלבָארּפ ערעווש עלא לעסקַא ןעטכער ן'רעביא
 ? ןהָאט וצ זיא סָאװ ,רימ אוד גָאז ,ןהָאט וצ זיא סָאװ .רעפטנע ןייק טינ ךָאד

 . טייצ ןייק ךָאנ טסָאדה אוד .ןעבעל טימ לופ טסיב אוד ןוא ,ךיז טרעטלע יורפ איד

 טימ ןעבעיל טינ טסנָאק אוד זא ,ןיוש טסלהיפ אוד איו ,ךיז ןעקוקוצמורא טינ

 ךיז טהערד טארוקַא ָאד ןוא .ןעריטקעּפסער טינ יז טסלָאז וד איוו ,יורפ איד עבעיל

 -רעפ עגירעיורט א טימ טָאה -- ! ןעלַאפרעפ ,ןעלַאפרעפ ןוא ,עבעיל א רעטנוא

 .שטיוועידאקרא ןאּפעטס טדערעגסיורא גנולפייווצ

 | .ןהָאטעג ךַאל ַא טָאה ןיוועל

 סָאװ רענָא -- - יקסנאלבא טצעזעגטרָאפ טָאה --- ןעלאפרעפ ןוא ,אי --

 ? ןהָאט וצ זיא
 ! ןעשטעליוק ןייק ןענע'בנג טינ ---
 .טכַאלוצ ךיז טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס
 ייווצ ןַארַאפ ןענייז'ס ,ךָאד העטשראפ רעבָא ! טסילַארָאמ אוד ,ָא --|

 ,עבעיל ןייד ,ןענייז עטכער עזיד ןוא ,עטכער ערהיא .רונ טרעדָאפ ענייא : ןעיורפ

 ריד ראפ טרעפּפָא ערעדנא איד ןוא ; ןעבעג טינ ןיוש רהיא טסנָאק אוד עכלעוו

 ןעמ לָאז איוו ? ןה ןָאט אוד טסלָאז סָאװ .טשינרָאג ריד ןופ טרעדָאפ ןוא סעלא

 .ַאמַארד עכילקערש א זיא ָאד ? ןהעגאב ךיז
 ,ןעגָאז ריד ךיא לעװ ,םעד ןעגעוו יודיו ןיימ ןערעה טסליװ אוד בוא --- |

 גנוניימ ןיימ טיול .סָאװ ראפ טָא ןוא .ַאמַארד א ןייז לָאז ָאד טינ ביולג ךיא זַא

 ,"רעיּפ , ןייז ןייא טמיטשעב ָאטַאלּפ עבלעוו ,סעבעיל עדייב ןיימ ךיא . . ,עבעיל זיא

 .ןעשנעמ רַאפ ןייטש-ריבורּפ ַא סלַא ןעניד סעבעיל עדייב --- טפקניידעג אוד ביוא

 ןוא .עבעיל רעדנא איד --- ערעדנא ,עבעיל ןייא רונ ןעהעטשראפ ןעשנעמ עכנַאמ
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 אנינעראק אננא

 טסיזמוא ןערייר ,עבעיל עשינָאטַאלּפ-טינ איד זיולב ןעהעטשרַאפ עכלעוו ,ענעי
 ךייא קנאד ךיא .ןייז טינ אמארד ןייק ןָאק עבעיל אזא ייב .אמארד א ןענעוו
 עצנַאנ איד זיא טָא דנוזעג רימ טייז ןוא ןעגינעגראפ םעד ראפ טסכילפעה
 אזא ןיא םוראוו ,אמארד ןייק ןייז טינ ןָאק עבעיל רעשינאטאקלּפ ראפ ןוא .ַאמַארד
 . , .םוראוו ,ןייר ןוא רֶהָאְלק סעלא זיא עבעיל

 ןעגעוו ןוא דניז ענייז ןעגעוו טנַאמרעד ךיז ןיוועל טָאה טונימ רעד ןיא
 -ראוורענוא טָאה רע ןוא ,טבעלעגכרוד טָאה רע ןעכלעוו ,הּפמַאק ןעכילרעניא םעד
 : טגיילעגוצ טעט

 רהעז ןָאק סע .טכערעג טסיב אוד זא ,ןייז ןָאק'ס ,סנעגירעביא ןוא --- |
 .טינ ןיטולחל סייוו ,טינ סייוו ךיא רעבָא . . .זא ,ןייז

 טסיב אוד --- שטיוועידאקרא ןאּפעטס טגָאזעג טָאה -- אוד טסהעז טָא --
 א ןיילא טסיב אוד .ןורסח ןייד ןוא הלעמ ןייד זיא סָאד .שנעמ רעצנַאג א רהעו
 טלעטשעגנעמאזוצ ןייז לָאז ןעבעל עצנַאג סָאד זַא ,טסליוו אוד ןוא רוטַאנ עכילצנעג
 -טפַאשלעזענ אוד טסַאהרעפ ֿפָא .טינ סע זיא ױזַא רעבָא ,ןעננוניישרע עצנַאנ ןופ
 -ראה רעמיא לָאז ןהָאט סָאד זא טסליוו אוד םוראוו ,טייקגיטעהט עכילטמא עכיל
 - איד זא ,ךיוא טסליוו אוד .טינ סע טריסַאּפ יוזא ןוא ,קעווצ םעד טימ ןערינָאמ
 ןוא עבעיל זַא ,קעווצ א ןעבָאה ?הָאמ עלא לָאז ןעשנעמ ןייא ןופ טייקגיטעהט
 עצנַאג איד .טינ סע זיא יוזא רעבָא --- ךַאז ןייא ןייז דימת לָאז ןעבעל-ןעילימאפ
 -על ןֹופ טייקנהעש עצנַאג איד ,טייקגיטכערּפ עצנאג איד ,םייקגיטראנעדעישרעפ
 ,ןעטאש ןוא טכיל ןופ טהעטשאב ןעב

 -ענ טָאה רע .טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה ןוא ןהָאטעג ץפיז ַא טָאה ןיוועל
 ,ןיקסנאלבא טרעהעג טינ טָאה ןוא ענינייז סָאד ןעגעוו טכארט

 ,דניידפ-עטוג ןענייז ייז םגה זַא ,טלהיפרעד עדייב ייז ןעבָאה גנולצולּפ ןוא
 -עג טָאה סָאד סָאװ ,ןייוו ןעקנורטעג ןוא ןעמאזוצ טגָאטימעג ןעבָאה ייז םגה
 ןופ רערעדעי רָאנ טכארט ן'תמא ןיא רעבָא ,ןרעטנהענרעד רהעמ ךָאנ ייז טפרַאד
  -בא .טינ טרעמיק ןרעדנא םעד ראפ םענייא ןוא ,ענינייז סָאד ןעגעוו זיולב ייז
 -גאטימ ךָאנ דארג טפערט סָאד ןוא ,טלהיפעג לָאמ ןייא טינ סָאד ןיוש טָאה יקסנאל
 -עג טָאה רע ןוא .גנורעטנהעגרעד א טאטשנא טייקכאפייווצ עקרַאטש א ,ןעסע
 | ,לאפ אזא ןיא ןהָאט ףראד ןעמ סָאװ טסואוו

 זיא רע ןוא ראטאט םוצ ןהָאטעג יירשעג א רע טָאה ! גנונעכער א ---
 ןעטנאקעב ַא טנעגענַאב ףכית טָאה רע ואוו ,ַֿאז ןעטייווצ ןיא ןעגנאגעגסיורא
 -טקא רעסיוועג א ןעגעוו ךערּפשענ ַא ןעביֹוהעגנַא םחיא טימ טָאה ןוא טנַאטוידא
 -רע ןַא טלהיפרעד עקַאט דלַאב טָאה יקכנאלבא ןוא ,ןַאמ-סּפעק רהיא ןוא עסיר
 ץניד'לכש לעיפ ןעפורעגסיורא רעמיא םהיא ןיא טָאה רעכלעוו ,ןעניוועל טימ ףערּפשענ ןייז ןופ הורבֶא ןימ א ,טנַאטוידַא ן'טימ ךערּפשעג ןייז ןיא גנורעטכייל
 .ננונניירטשנא עניטסיינ ןוא טייקניטעהט

 ןיצנאווצ ןוא סקעז ןופ ןובשח א טימ ןענעישרע זיא ראטאס רעד ןעוו
 ,ןיוועל טָאה ,סּפַאנש ףיוא רענידאב םעד ךָאנ וצרעד ןוא סעקיפָאק טימ רעלָאד
 -עג רענעקָארשרעד א ,ןאמספרָאד א םלא ,טייצ רעדנא ןא ןיא טלָאװ רעכלעוו
 -ער טקניישעג טינ טייקמאזקרעמפיוא ןייק רעבָא טציא ,ננונעכער ַאזַא ןופ ןערָאװ
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 אנינעראק אננא

 ןערהָאפ ןוא ךיז ןהָאטוצרעביא םוא ,םייהא קעווא זיא ןוא טלהָאצעגבָא טָאה ,ףיור
 .לאזקיש ןייז ןעדיישטנע ךיז טעו סע ואוו ,סיקצאברעשטש איד וצ

12 

 ,רהָאי ןהעצכא טשרע ןעוועג טלַא זיא איאקצאברעשטש יטיק ןיטסריפ |
 ןערהָאפסױא ןעביוהעגנָא טָאה איז ןעוו ,רעטניוו רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד

 ערהיא ןופ גלָאפרע רעד סלא רעסערג ןעוועג זיא גלָאפרע רהיא .טפַאשלעזעג ןיא

 ףיוא ןעצנַאט עכלעוו ,ךעלטיילעגנוי סָאװ ,גינייוו ְךֶאנ .רעטסעווש ערעטלע ייווצ |
 ךיז ןעבָאה ,רהיא ןיא טבעילרעפ ןעוועג עלא טעמכ ןענייז רעלעב רעװקסָאמ איד
 ןיוועל : רהיא ראפ םיכודיש עטסנרע ייווצ טכַאמעג רעטניוו ןעטשרע ןיא ןיוש
 .יקסנוארוו ףארג רהָאפבָא סניוועל ךָאנ דלאב ןוא

 טכוזעב טפָא טָאה ןוא רעטניוו גנאפנָא ךָאנ ןענעישרע זיא ןיוועל ןעוו

 זא ,וצרעד טרהיפענ סָאד טָאה ,ןיטיק וצ עבעיל ענעּפָא ןעזיוועג ןוא זיוה סָאד
 ןוא טפנוקוצ רהיא ןעגעוו ןעסעומש טסנרע ץנַאנ ןעביוהנָא ןעלָאז ןרעטלע ס'יטיק
 -סריפ רעד ןוא טסריפ םעד ןעשיווצ ײרעּפמַאה א םעד ןעגעוו ןעמוקרָאפ לָאז סע
 רע זַא ,טגָאזענ טסָאה רע .דצ סניוועל ףיוא ןעוועג זיא טסריפ רעטְלַא רעד ,ןיט
 ,טבוזעג טָאה רעבָא ןיטסריפ עטלא איד .ןיטיק ראפ טינ םערעסעב ןייק טשניוו

 טָאה ןוא ,ענַארפ ַא ןעדיימוצסיוא רעבייוו ןופ טפַאשנענייא עכילנהעוועג איד איוו
 זא ,טינ ךאז ןייק טימ טזייוו ןיוועל זַא ,גנוי וצ ךָאנ זיא יטיק זא ,טע'הנעט'עג

 ןוא טינ דנובוצ ןייק םהױא וצ טלהיפ יטיק זַא ,טסנערע ןענייז ןעטכיזבַא ענייז

 ,זיא סָאד ןוא ,טגָאזעג טינ איז טָאה ךאז טּפיוה איד רעבָא .םימעט ערעדנַא ךָאנ
 רהיא זיא ןיוועל זא ןוא ,רעטכָאט רהיא ראפ ייטראּפ ערעסעב א טראוורע איז זַא

 זא ,טכַאמעג ךיז טָאה סע ןעוו .טינ םהיא טהעטשראפ איז ןוא שיטַאּפמיס טינ
 ןוא ןרעג ןופרעד ןעוועג ןיטסריפ איד זיא ,ןערהָאפעגקעװא גנולצולּפ זיא ןיוועל
 ןעוועג ןיב ךיא זא ,אוד טסהעז, ; ןאמ רהיא טנַאזעג טייקנעביוהעג טימ טָאה איז
 ,ןעוועג ןרעג רהעמ ךָאנ איז זיא ,ןענעישרע זיא יקפנארוו זןעוו ןוא ",טכערעג
 ןעטוג א יבא ןהָאט טינ ףרַאד יטיק זא ,גנוניימ רהיא ןיא רעטסעפ גידנעייז
 .ךודיש ןעדנעצנעלנ א ןהָאט ףרַאד איז רונ ,ךודיש

 טינ ךיילגרעפ ןייק רָאנ ןיא סע זַא ,ןעמוקענסיוא זיא רעטומ רעד ייב
 ןעוועג ןעלעפעג טינ ןעניוועל ןיא זיא רעטומ רעד .ןעניוועל ןוא ןיקסנארוו ןעשיווצ
 -עג ןיא גנוטלַאה עמעווקעבנוא ןייז ןוא ,ןעגנוניימ עפרַאש ןוא עניד'הנושמ ענייז
 ךיוא ןוא ,טייקצלָאטש ןייז ןופ ,טניימעג טָאה איז איוו ,טמוק עכלעוו ,טפַאשלעז
 תומהב סימ גידנעטש טגיטפעשעב ןייז ןוא ףרָאד ןיא סעּפע ןעבעל ןעדליוו ןייז ןופ

 א ,רע סָאװ ,סָאד ןעוועג ןעלעמעג טינ רהעז ךיוא זיא רהיא ,סעקישזומ טימ ןוא
 ןעבלַאהרדנָא זיוה ןיא רעכוזעב א ןעוועג זיא ,רעטכָאט רהיא ןיא רעטבעילרעפ
 ארומ טלָאװ רע איוו ,טריּפמשעגסיוא טָאה ,טראוועג סעּפע ץלא טָאה ןוא ,ןעטַאנָאמ
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 -ַָאלשרָאפ ךיז טעוו רע ביוא ,ערהע עסיורגנ וצ א ןייז טינ ייז ראפ טעוו וצ ,ןעבָאה
 ואוו ,זיוה א טכוזעב ןעמ ןעוו זַא ,ןענַאטשרעּפ טינ טָאה רע ןוא ,ןתח סלא ןעג
 -צולּפ ןוא .גנורהעלקרע ןא ןעכאמ ןעמ ףרַאד ,הלכ א רעטכָאט ַא ןַארַאפ זיא סע

 ,ךָאנ טונ  .קעווא רָאג טרהָאפ ןוא רע טמהענ גנורהעלקרע םוש א ןהֶא רָאנ גנול
 "טבעילרעפ טינ םהיא ןיא ךיז טָאה יטיק זא ,דנעהיצנָא טינ יוזא זיא רע סָאװ
 | ,רעטומ איד טכארטענ טָאה

 רהעז :רעטומ רעד ןופ ןעגנַאלרעפ עלַא טגידעירפעב טָאה יקסנארוו
 ערעיראק רעשירעטילימדץאלַאּפ רעדנעצנעלנ א וצ געוו ן'פיוא ,ןסחי א ,גולק ,ךייר
 ,ןעננאלרעפ טנאקעג טינ רָאג ןעמ טָאה סערעסעב ןייק .שנעמ רעכילרעביוצ א ןוא

 -ענ טָאה ,רעלעב איד ףיוא יטיק וצ טנכדשעגנ ןעפָא ךיז טָאה יקסנארוו
 ןייק ןיא'ס זא ,טסייר סָאד ,זיוה סָאד טכוזעב טָאה ,רהיא טימ רעמיא טצנַאט
 "וק טינ ,רעבָא .ןעטכיזבא ענייז ןופ טייקטסנערע רעד ןיא ןעוועג טינ לעפייווצ
 גיהורנוא ךילקערש ןעוועג רעטניוו ןעצנַאג םעד רעטומ איד זיא ףיורעד גידנעק
 .ןענָארטוצ ןוא

 ,קירוצ רהָאי גיסיירד טימ טָאהעג הנותח טָאה ןיילא ןיטסריפ עטלַא איד
 טָאה ןעמ ןעמעוו ןעגעוו ,ןתח רעד .עמהומ א ערהיא טנכדשרעפ איז טָאה סע איו
 ,הלכ איד ןעהעזעג טָאה ,ןערהָאפוצ ןעמוקעג זיא ,טסואוועג סעלא רעהירפ ןיוש
 -יא טָאה ןוא טסואוועג טָאה עטנכדש-עמהומ איד .ןעהעזעג םהיא טָאה ןעמ ןוא -

 ןרעדנא םעד ףיוא טָאה ייז ןופ רערעדעי סָאװ קורדנייא םעד ןעדייב ןעבעגעגרעב
 ןעטלעטשאב םעד ןיא זיא ךָאנרעד ןוא .רעטוג א ןעוועג זיא קורדנייא רעד .טכַאמעג
 רעד ןוא ןרעטלע איד ראפ נאלשרָאפ רעֶלעיִציִפָא רעד ןערָאװעג טכַאמעג גָאט
 ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא גאלשרָאפ רעטעטראוורע

 ךיז טָאה סלאפנערעי .ךאפנייא ןוא טכייל רהעז ןעגנַאגעגכרוד זיא סעלא
 רעטכעט ענעגייא ערהיא וצ ןעמוקעג זיא סע איוו רונ .ןיטסריפ רעד טכודעג יוזא
 -סיוא ,ךאפנייא יוזא ןוא טכייל יוזא טינ רָאנ זיא סע זא ,ךיז טסיוורעד איז טָאה
 לעיפיוו ,ןעבעלוצרעביא ןעמוקענסיוא זיא קערש לעיפיוו .רעדניק איד ןעבעגוצ
 "מַאה ל?עיפיוו ,טסָאקענבָא טָאה סָאד דלעג לעיפיוו ,ןעטכַארטוצרעביא ןעקנַאדעג
 -ענ טָאה ןעמ ןעוו ,ןעבָאה וצ ןעמוקענסיוא רהיא ןיא סע ןאמ םעד טימ יירעּפ
 ! ַאילַאטַאנ ןוא ַאירַאד ,רעטכעט ערעטלע ייווצ ערהיא ןעבעגסיוא טפרַאד

 -וקענסיוא זיא ,טפַאשלעזעג ןיא עטסגנוי איד ןערהיפסיורא ם'ייב ,טציא
 -טאה רדעמ ךָאנ ןוא ,לעפייווצ ןעבלעזמעד ,ןעקערש עניבלעזיד ןעבעלוצרעביא ןעמ
 עלא איוו יוזא ,טסריפ רעטלַא רעד .ערעטלע איד ראפ רעדייא ןאמ ן'טימ יירעּפ
 ענייז ןופ טייקנייר ןוא ערהע רעד ןעגעוו רַאבלהיפ רעדנוזעב ןעוועג זיא ,סעטַאט
 . ןוא ,רעטכעט ענייז וצ גיטכיזרעפייא גיטפנינרעפנוא ןעוועג זיא רע ; רעטכעט
 ןוא טםירש ףיוא ןוא ,ננילבעיל ןייז ןעוועג זיא עכלעוו ,ןיטיק וצ ְךָאנ רעדנוזעב
 איד טריטעמָארּפמָאק איז סָאװ ראפ סענעצס ןיטסריפ רעד טכַאמענ טירט
 | .רעטכָאט

 איד ןופ טייצ רעד ןופ ךָאנ וצרעד טנהעוועג ןעוועג ןיוש זיא ןיטסריפ איד

 טייקגיהורנוא ס'רעטאפ םעד זא ,טלהיפעג איז טָאה טציא רונ ,רעטכעט ערעטלע
 טייצ רעטצעל רעד ןיא זא ,ןעהעזעג טָאה איז .טלָאמעד רעדייא דנורג רהעמ טָאה

08 



 אנינעראק אננא

 איד זא ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעגנומהענעב איד ןיא טרעדנעעג סעלעיפ ךיז טָאה
 זא ,ןעהעזעג טָאה איז .רערעווש ןערָאװעג טציא ןענייז רעטומ א ןופ ןעטכילפּפ
 ןיא סעּפע טריזינַאגוא ךיז ןעבָאה רהיא טימ ןערהָאי ענייא ןופ תותרבח סיטיק
 ןעמונעב יירפ ךיז ןעבָאד ,ןעסרוק םינימ ףיוא רָאנ סעּפע קעווא ןענייז ,ןענייארעפ
 ,ךילכעזטּפױה ,ןוא ןעסאג איד רעביא ןערהָאפעג ןיילא רָאנ ןענייז ,טײלסנַאמ טימ
 ענענייא רעייז זיא ןאמ א ךיז ראפ ןעלהעווסיוא זא ,רעכיז עלא ןעוועג ןענייז
 .ןרעטלע ערעייז ןופ טייהנעגעלעגנא איד טינ ןוא טייהנעגעלעגנַא

 -עג ןעבָאה "לָאמַא איו ,םיכודיש ןייק טינ יוזא ןיוש {עמ טוהט טציא,
 ןעשנעמ עטלַא איד וליפא ןוא ,ךעלדייס עננוי עגיזָאד איד טדערעג ןוא טּכַארט
 -ייצ עגיטנייה ןעמ טכאמ ןעד עשז איוו רעבָא .ןעדייר וצ ןעביוהעגנא יוזא ןעבָאה
 -נוקרע טנעקעג טינ םענייק ןופ ןיטסריפ איד טָאה סָאד ,הנותח רעטכָאט א ןעט
 לַאזקיש םעד ןעדיישטנע ןעפרַאד ןרעטלע איד זַא ,גהנמ רעשיזיוצנַארפ רעד .ןעניד

 טלייהטרוארעפ זיא ןוא ןעמונעגנָא ןיוש ןעוועג טינ זיא סָאד ,רעדניק ערעייז ןופ |

 -- לעדיימ א ראפ טייהיירפ עגידנעטשלָאפ --- גהנמ רעשילננע רעד .ןערָאװעג
 .-לעזעג רעשיסור ןיא ךילגעמנוא ןעוועג זיא ןוא ןעמונעננא ןעוועג טינ ךיוא זיא
 סעּפע ראפ טנעכערעג ךיז טָאה ןעדייר ךודיש א ןופ גהנמ רעשיסור רעד .טפַאש
 ןיטסריפ איד וליפא ,עלא ,טכַאלעגבָא ןופרעד טָאה ןעמ ,סעגיסַאּפנוא ,סעסואימ
 איז ףרַאד איוו ןוא ןעכַאמ הנותח רעטכָאט א ןעמ ףרַאד ןעד עשז איוו רונ .ןילַא
 .טסואוועג םינ רענייק טָאה סָאד ,ןעבָאה הנותח

 ןעגעוו ןעסעומש וצ ןעמוקעגסיוא זיא ןיטסריפ רעד רונ ןעמעוו טיט ,עלַא
 . ןיוש ןעמ ףרַאד ,טייצ רעזנוא ןיא ,רונ טביולרע, : סנייא א טנַאזעג רהיא ןעבָאה ,םעד
 הנותה סָאד ךָאד ןעפרַאד עננוי איד .םינהנמ עטלא עניזָאד איד ןעפראווקעווא
 איד ראפ ןעזָאלרעביא ףרַאד ןעמ זא ,סָאד טסייה ,ןרעטלע איד טינ ןוא ןעבָאה
 : טוג רעבָא זיא סע ",ןעהעטשרעפ ייז איו יוזא ,ךיז ןענדרָאוצנייא ןיילא טייל עגנוי
 איד ןוא ,רעטכעט ןייק טינ ןיילא ןעבָאה עכלעוו ,איד ראפ ןעדייר וצ יוזא ןעוועג

 רעטכָאט איד ךיז ןאק טנאקעב טנעהָאנ גידנרעוו זא ,ןענַאטשרעפ טָאה ןיטסריפ
 . ןעבָאה הנותח ןעלעיו טינ רָאנ טעוו רעכלעוו ,ַאזַא ןיא ןעבעילרעפ ןוא ,ןעבעילרעפ
 ,ןאמ יא ןייז וצ םינ גיוט סָאװ ,אזַא ןיא רעדָא ,רריא טימ

 טייצ רעזנוא ןיא זא ,ןיטסריפ רעד טרהעלקרע טינ טָאה ןעמ לעיפיוו זוא
 טנַאקעג טינ סָאד איז טָאה ,לאזקיש רעייז ןעגרָאזרעפ ןיילא ןעשנעמ עגנוי ןעפרַאד
 טייצ זיא טינ רעבלעוו ןיא זא ,ןעביולג טנַאקעג טינ טלָאװ איז איוו יוזא ,ןעביולג
 -ער ענעדָאלעגנָא גייצלעיּפש עטסעב איד ןייז רעדניק עגירהעי-ףניפ רַאפ ;עלעוו
 רהעמ יטיק ראפ טגיהורנואעב רהעז ןיטסריפ איד ךיז טָאה ראפרעד ןוא .ןרעװלָאװ
 .רעטכעט ערעטלע איד ראפ רעדייא

 זיולב ןענעגונעב טינ ךיז לָאז יקסנארוו זַא ,טַאהעג ארומ איז טָאה טציא
 רעטכָאט איד זא ,ןעהעזעג טָאה איז .רעטכַאט רהיא טימ ךיז ןענניירברעפ טימ
 רע סָאװ ,טימרעד טסיורטעג ךיז טָאה איז רעבָא ,םהיא ןיא .טבעילרעפ ןיוש זיא

 רעבָא טייצ רעבלעזרעד ןיא .ןעלדנַאה טינ ױזַא טעוו ןוא שנעמ רעכילרהע ןַא זיא |
 - ןעמ ןָאק ןעננומהענעב ןיא טייהיירפ רעגיטציא רעד טימ זא ,טסואוועג איז טָאה
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 טּפיוהרעביא ןעקוק םײלסנַאמ איוו ןוא ּפָאק םעד ?עדיימ א ןעהערדראפ טכייל

 .דלֹוש רעזיד ףיוא גיצרעהטכייל רהעז

 איז סָאװ ךערּפשעג א רעטומ רהיא טלהעצרעד יטיק טָאה ךָאו עטצעל
 ךערּפשעג רעזיד .עקרוזאמ ןעצנַאט ןופ טייצ רעד ןיא ןיקסנארוו טימ טָאהעג טָאה
 טינ איז טָאה גיהור ןעצנַאג ןיא רעבָא ; ןיטסריפ איד טגיהורעב לעסיבַא טָאה
 יוזא ןענייז ,רעדירב עדייב ,ייז זא ,ןיטיק טגָאזעג טָאה יקסנארוו .ןעביילב טנעקעג
 טינ ל?הָאמ ןייק ךיז ןעסילשטנע ייז זַא ,רעטומ רעייז ןענלָאפ וצ ןערָאװעג טנהעוועג
 טציא ןוא , .רהיא טימ ןעהטארעב טינ ךיז ןעלָאז ייז ואוו ,סעניטכיוו סָאװ ןהָאט וצ

 טָאה ",גרובסרעטעּפ ןופ ןעמוקנָא סרעטומ ןיימ יקילג רעדנוזעב א איוו ,ךיא טראוו

 .טנָאזעג רע

 וצ גנוטיידעב רעדנוזעב ןייק גידנעבעגוצ טינ טלהעצרעד סָאד טָאה יטיק
 טָאה איז .ןענַאטשרעּפ שרעדנַא סע טָאה רעטומ איד רעבָא .רעטרעוו עניזָאד איד

 -עג סָאה איז ; גָאט ףיוא גָאט ןופ ןיפערג עטלא איד טראוורע ןעמ זַא ,טסואוועג
 רהיא ןוא ,להאווסיוא סגהוז םעד ןופ ןייז ןרעג רחעז טעװ עטלַא איד זא ,טסואוו
 איד טימרעד ןעגידיילעב וצ גידנעבאה ארומ ,רע סָאװ ,ראברעדנאז ןעמוקעגרָאפ זיא

 ךודיש רעד זא טלָאװעג יוזא רעבָא טָאה איז ,גנורהעלקרע ןייק טינ טכַאמ ,רעטומ
 סיקסנארוו ןיא טביולנעג טָאה איז זא ,טניהורעב ןיוש ןייז ןוא ןעזָאלסיױוא ךיז לָאז
 רעד ןעוועג םינ זיא סע רעטיב איוו .טלהעצרעד רהיא טָאה ימטיק סָאװ ,רעטרעוו
 ,יללאר ,רעטכַאט ערעטלע רהיא ןופ הכרעמ עכילקילגנוא איד ןעהעז וצ ןיטסריפ
 רעד ןענעוו רעבָא טייקניהורנוא רהיא ,ןאמ םעד ןעזָאלרעפ וצ ךיז טביילק עכלעוו
 -היא 6 עלַא ןעגנולשרעפ טָאה רעטכָאט רעטסננוי רהיא ןופ לַאזקיש ןופ גנודיישטנע
 .ןעלהיפעג ער

 עיינ א ךָאנ ןעמוקענוצ זיא גנוניישרע סניוועל טימ גָאט ןעניטנייה ןוא
 איוו ,לָאמַא טאהעגנ טָאה עכלעוו ,רעטכָאט איד זַא ,טאהעג ארומ טָאה איז ; גראז
 ןעגעוו טייקכילרהע ל?עיפוצ ןופ לָאז ,ןעניוועל וצ להיפעג א ,טכודעג ךיז טָאה רהיא
 סעּפע ןעכַאמ טינ ןעמוסנָא סניוועל לָאז ןיימענלא ןיא ןוא ,ןיקסנארוו ןעגָאזבָא טינ
 ,ךיז ןעגידנע ם'ייב ןעטלַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,ךאז א ןיא גנורעטש א ,רעטנָאלּפ ַא

 טָאה -- ? ןערהָאפ וצ זעמוקעג זיא רע איו ןיוש גנַאל ,רע זיא סָאװ --
 .ןעניוועל ןעגעוו ןהָאטעג גערפ א ןיטסריפ איד

 .ַאמַאמ ,טשרע טנייה ---

 ןוא ,ןיטסריפ איד ןעביוהעגנָא טָאה -- . . ,ןענָאז סנייא רונ ליוו ךיא --
 דייר איד סָאװ ןענעוו ןעפַארטעג יטיק טָאה םינּפ ןעטבעלאב ,ןעטסנרע רהיא ןופ
 | | | .ןייז טעוװו

 ךיז טָאה ןוא ,טמאלפענפיוא נידנערעוו ,טנָאזעג איז טָאה -- אמאמ --
  רימ טימ דייר ,ךיד טעב ךיא ,ךיד טעב ךיא --- רעטומ רעד וצ ןהָאמעג רחעק א
 .סעלא סייוו ךיא ,סייוו ךיא .םעד ןעגעוו טינ

 רונ ,טגנַאלרעפ טָאה רעטומ איד סָאװ עגיבלעזסָאד טגנַאלרעּפ טָאה איז
 ,טנידיילעב איז ןעבָאה ןעגנאלרעפ סרעטומ רעד ןופ ןעוויטָאמ איד

 ...םענייא גנונעפָאה גידנעבעג זא ,ןעגָאז טלָאװעג רונ בָאה ךיא --
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 -קערש יוזא זיא סע .טינ טדער ,ןעליוו סעטָאג םוא ,עקניבעיל ,ַאמַאמ ---
 | . ,םעד ןעגעוו ןעדער וצ ךיל

 ןערערהט גידנעהעזרעד ,טגָאזעג רעטומ איד טָאה -- טינ לעוװ ךיא --- |
 -רעפ טסָאה אוד ; ץראה ןיימ ,ךאז ןייא רונ -- ; ןעגיוא סרעטכָאט רעד ןיא
 ייז ןעלעוו .ןייז טינ ןעסינמייהענ ןייק רימ ראפ ןעלעוו ריד ייב זַא ,ןעכָארּפש
 | ? ןייז טינ

 טיור יטיק סרעפטנעענ טָאה -- טינ ?להָאמ ןייק ,ַאמַאמ ,טינ להָאט ןייק --- |
 בָאה ךיא רעבָא -- םינּפ ןיא ךיולנ רעטומ רעד ןהָאטעג קוק ַא טאה ןוא גידנערעוו
 סייוו ,ןעלעוו וליפא לָאז ךיא ןעוו . . .ךיא ... .ךיא .ןעגָאז וצ סָאװ טינ טציא ריד

 ,..טינ סייוו ךיא ...איוו ןוא ןעגָאז וצ סָאװ טינ סייוו ךיא ,טינ ךיא
 טָאה " ,ןעגיוא עניזָאד איד טימ ןעגָאז טינ איז ןָאק תמא ןייק טינ ,ןיינ ; |

 .קילג ןוא טַײהנעגָארטוצ רהיא ןופ גידנעלכיימש ,רעטומ איד ןהָאטעג טכַארט ַא
 ראפ דנעטיידעב ןוא גיד'ארומ יוזא סָאװ ,ןופרעד טלעכיימשעג טָאה ןיטסריפ איד
 | .עלעעז רהיא ןיא רָאפ טצעי טמוק סע סָאװ ,סָאד זיא ,עקכיבענ ,רהיא
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 ;עכילנהע ןא דנעבא גנאפנָא זיב ןוא גָאטימ ךָאנ טלהיפעגנ טָאה יטיק
 קראטש טָאה ץראה רהיא .טכאלש א ראפ ןאמ רעקניגנוי א טלהיפ סע איוו ?היפעג
 .ןעלעטשבָא טנַאקעג טינ ךאז ןייק ףיוא ךיז ןעבָאה ןעקנַאדעג איד ןוא טּפאלקענ

 םוצ עדייב ךיז ןעלעוו ייז ןעוו ,דנעבַא רעגיטנייה זַא ,טלהיפעג טָאה איז
 .לַאזקיש רהיֵא ןופ דנעבא רעדנעדיישטנע רעד ןייז ףרַאד ,ןעפערט לָאמ ןעטשרעי

 סָאד ןוא ,רעדנוזעב ןעדעי סָאד ,ךיז ייז טלעטשענרָאפ רעהפיוא ןהֶא טָאה איז ןוא
 טימ איז טָאה ,ענעגנַאגרעפ סָאד ןעגעוו טכַארטעג טָאה איז ןעוו .ןעמַאזוצ ןעדייב
 ןופ ןעננורעניארע איד ףיוא ךיז טלעטשעגבָא טייקכילטרעצ טימ ,ןעגינעגרעפ

 איד ןוא טייהדניק רהיא ןופ ןעננורעניארע איד .ןעניוועל וצ ןעננוהיצעב ערהיא

 רעדורב םענעברַאטשרעפ רהיא טימ טטַאשדניירפ סניוועל ןופ ןעגנורעניארע
 ןעגנוהיצעב ערהיא ןיא טכַארּפ עשיטעֶאּפ ערעדנוזעב ַא סעּפע ןעבענעגוצ ןעכבָאה
 ןעוועג זיא ,רעכיז ןעוועג זיא איז רעכלעוו ןיא ,רהיא וצ עבעיל ןייז .םהיא וצ
 ןעוועג זיא רהיא ןוא .דיירפ ןעבעגענ רהיא טָאד ןוא טפַאהלעכיימש רהיא רַאפ
 .ןעניוועל ןענעוו ךיז ןרעניארע וצ גנירג

 סעּפע טשימעגוצ ךיז טָאה ן'יקסנארוו ןעגעוו רעבָא ןעגנורעניארע איד ןיא
 ןוא רעכילטלעוו ַא דארג ןעטסכעה ןיא ןעוועג זיא רע ?הָאוװבָא ,סעמעווקעבנוא
 םהיא ןיא טינ ,ןעוועג טלָאװ טײקשלַאפ ןימ א איוו יוזא סעּפע .שנעמ רעגיהור

 רעד ןיא ,ןיילַא רהיא ןיא רונ --- ךילבעיל ןוא ךַאפנייא רהעז ןעוועג זיא רע ---

 רַאפרעד .רהָאלק ןוא ךַאפנייא טלהיפעג ךיז איז טָאה ןעניוועל טימ סָאװ טייצ
 טָאה ןיקסנארוו טימ טפנוקוצ רהיא ןעגעוו ןעטכַארט רונ טנעלפ איז איוו רעכָא
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 טױמ .ךילקילג-דנעצנעלגנ ןיא איז איוו סיוארָאפ ןיא טבעוושעגרָאפ רהיא רַאפ

 ,לעקנוד ,ענאמוט טלעטשעגרָאפ ספנוקוצ איד רהיא ךיז טָאה רעבָא ןעניוועל
 ךיז גידנעקוקנייא ןוא דנעבא ןריפ ךיז ןהָאטוצנָא ףיורא גידנעהעגפיורא

 -ייא ןיא ךיז טניפעג איז זַא ,טקרעמעב דיירפ רהיא וצ איז טָאה ,לענעיּפש ןיא
 ערהיא עלַא ןופ ננושרעהעב רעלופ ןיא ןוא געט ערהיא ןופ עטפעב איד ןופ םענ

 -טהעטש רהיא סָאװ סָאד רַאפ ןעוועג ניטיונ ױזַא רריא זיא סָאד ןוא ,ןעטפערק
 טייקליטש עכילרעסיוא ךיז ןיא טלהיפעג טָאה איז ;} דנעבַא ןעגיזָאד םעד ןיא רָאפ

 / .ןננוגעוועב ערהיא ןיא עיצַארנ עיירפ ןוא
 טָאה ייקאל רעד איוו ,לַאז ןיא ןיירַא זיא איז סָאװ רונ ,טכַא בלַאה םוא

 ךָאנ ןיא ןיטסריפ עטלַא איד ."ןיוועל שטירטימפד ןיטנַאטסנָאק , : טעדלעמענ
 "סָאד זיא ױזַא , .ןעמוקעגסיורא טינ זיא טסריפ רעד ןוא ,רעמיצ רהיא ןיא ןעוועג

 -ענ םָארטש ַא רהיא טָאה טולב עצנַאג סָאד ןוא ,יטיק ןהָאטעג טכַארט ַא טָאה --
 איז ןעוו ,טייקכיילב רהיא רַאפ ןעקָארשרעד ךיז טָאה איז .,ןעצרַאה םוצ ןהָאט

 ,לעגעיּפש ןיא רעדיוו ןהָאטענ קוק ַא טָאה
 -ענ םעד בעילוצ ןזיא רע זַא ,טסואוועג רעכיז ףיוא ןיוש איז טָאה טציא

 ןענָאלשרַאפ ,ךיז ןערהעלקרע ןוא ןיילַא ןעפערט איז לָאז רע ידכ ,רעהירפ ןעמוק
 -רָאפ ךַאז איד לָאמ ןעטשרע םוצ רהיא ךיז טָאה טציא טשרע ןוא ,דנַאה ןייז
 -רַאפ טציא טשרע טָאה איז .טייז רעיינ ַא ןופ ,רעדנַא ןַא ןופ רָאנ טלעטשעג
 טעוו איז ןעמעוו טימ ןיולב ןיילַא רהיא ענונ טינ זיא ענארפ איד זַא ,ןענַאטש
 -יילעב איז ףרַאד טונימ רעד ןיא זא רונ -- טבעיל איז ןעמעוו ןוא ךילקילנ ןייז
 "רעד ? סָאװ רַאט ..,שירזכא ןעגידיילעב ןוא .טבעיל איז ןעמעוו ,ןעשנעמ א ןעגיד
 סָאװ רעבָא .רהיא ןיא טבעילרעפ זיא ,איז טבעיל ,רעכילבעיל רעד ,רע סָאװ רַאפ
 .ןעמ זומ ױזַא ,ןעמ ףרַאד ױזַא ,ןעכַאמ וצ זיא

 איז טָאה -- ? ןענָאז םהיא ןיילַא סע ךיא ףרַאד עשז-ןיוש-טינ ,טָאג ןיימ ,

 בָאה ךיא זַא ,ןעגָאז ןענָאק םהיא ךיא ?עוו עשז-ןיוש-טינ -- ןהָאטענ טכַארט א
 "אז םהיא ךיא לעוװו עשז-סָאו ,תפא טינ ןייז ְךֶאֹד טעוו סָאד ? בעיל טינ םהיא

 'נוא זיא סָאד ,ןיינ ?ןערעדנא ןַא בעיל ךיא ןַא ,ןעגָאז םהיא ךיא לעװ ?ןענ
 ."קעווַא לעוװ ,קעװַא לע ךיא ,ךילנעמ

 ,טירט ענייז טרעה רעד טָאה איז ןעוו ,ריהט םוצ ןעגנַאגעגוצ ןיוש זיא איז |
 ןייק בָאה ךיא ? ןעבָאה וצ ארומ סָאװ ךיא כָאה סָאװ .ךילרהענוא זיא סָאד ,ןיינ,
 ןענָאז לעוו ךיא !ןייז טעוו סָאד ,ןייז טסעוו סע סָאװ .ןהָאטענ טינ סעטכעלש
 טָאה ,"רע זיא טָא .םהענעגנַאנוא ןייז טינ רימ ןָאק םהיא טימ ןוא .תמא םעד
 ענייז טימ רוניפ ענידוועמחעש ןוא עניטפערק ןייז גידנעהעזרעד ,טגָאזעג ךיז איז
 םהיא ןהָאטעג קוק ַא סָאה איז .,רהיא ףיוא טלעטשעגסיוא ןעגניוא עדנעצילב
 ,רהיא טימ שינעדעזנייא ןעטעב םהיא טלָאװ איז איוו ױזַא ,ןירַא םינּפ ןיא ךיילג
 ,דנאה איד טננַאלרעד םהיא טָאה איז ןוא

 טגָאזעג רע טָאה --- הירפ וצ ,ךיז טכוד ,טייצ רעד ןיא טינ ןיב ךיא - -
 ןעגנוטראוורע ענייז זַא ,ןעהעזרעד טָאה רע ןעוו .לַאַאז ןעטסוּפ םעד גידנעקוקענ
 .ךיז ןענָאװצסױרַא טינ םהיא טרעטש ךאז ןייק זַא ,טכילקריוורעפ ךיז ןעבָאה
 .גירעיורט ןערָאװעג םינּפ ןייז זיא
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 .שיט םייב טצעזעג ךיז טָאה ןוא .יטיק טגָאזעג טָאה --- ,ןיינ ,ָא --
 טָאה --- ןייֵלַא ענייא ךייא ןעפערט ,טלָאװעג ױזַא רעבָא .בָאה ךיא ---

 וצ טינ םוא ,רהיא ףיוא גידנעקוק טינ ןוא ךיז גידנעצעז טינ ,ןעביוהעגנָא רע
 | : - ,שזארוק ןייק ןערילרעפ |

 .ןערָאװעג רעימ רהעז ןעטכענ זיא איז .ןעמוקסורַא דלַאב טעוו ַאמַאמ -- |
 . ... ןעטכענ

 ןוא ,ןעדייר ןעּפיל ערהיא סָאװ ,גידנעסיוו טינ ןילַא ,טדערעג טָאה איז
 ,קילב ןעדנעלטרעצ ןוא ןעדנעטעב .רהיא םהיא ןופ גידנעמהענבָארַא טינ

 זיא ןוא ןערָאװעג טיור זיא איז ;רהיא ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה רע

 | .ןערָאװעג ןעגיוושטנע
 יב ךיא גנאל איוו ףיוא םינ סייוו ךיא זַא ,טגָאזעג ךייא בָאה ךיא --

 .ךייא ןופ בא טננעה סָאד זַא . . . ןערהָאפ וצ ןעמוקעג

 טינ ןייֵלַא ,ּפָאק םעד טניובעגנָא רענירדינ ןוא רעגירדינ ץלַא טָאה איז
 .עדנעמוקנָא סָאד ףיוא ןרעפטנע טעװ איז סָאװ ;ידנעסיוו

 בָאה ךיא -- טלָאהרעדיװ רע טָאה -- ךייא ןופ בא טננעה סָאד זַא --

 --- { יורפ ןיימ ןייז ...זַא ...זַא ...ןעמוקעג םעד בעילוצ ןיב ךיא ...ןענָאז טלָאװעג
 -רעד טָאה רע רונ ;טדער רע סָאװ גידנעסיוו טינ ןיילַא ,טדערעגסױרַא רע טָאה
 ךיז רע טָאה ,ןערָאװעג טדערעגסױרַא ןיוש זיא עטסכילקערש סָאד זַא טלהיפ
 .רהיא ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה ןוא טלעטשעגבָא

 -ענ טָאה איז| .םהיא ףיוא גידנעקוק טינ ,טמעהטאעג רעווש טָאה איז
 טָאה איז .קיִלג טימ טלליפרעביא ןעוועג ןיא המשנ רחיא .גנוקיצטנע ןַא טלהיפ
 רהיא ףיוא ןעכַאמ טעװ עבעיל עטגָאועגסיױרא ןייז זַא ,טרַאװרע טינ ןפוא םושב

 איז ,קילבנעניוא ןייא זיולב טרעיודעג טָאה סָאד רעבָא ,קורדנייא ןעקרַאטש ַאזַא
 ןעניועל ףיוא ןעביוהעגפיוא טָאה איז .ןיקסנארוו ףיוא טנהָאמרעד ךיז טָאה
 ןעטלעפייווצרעפ ןייז גידנעהעזרעד ,ןוא ןעניוא עכילטייהרהאוו ,עגיטכיל ערהיא
 : טרעפטנעעג גידנעלייא איז טָאה ,םינּפ

 .רימ טעהייצרעפ , . . ןייז טינ ןָאק סָאד --

 ניטכיוו איוו ! רעהירפ טונימ ַא טימ ןעוועג םהיא זיא איז טנעהָאנ איוו
 טציא םהיא ןיא איז טייוו ןוא דמערפ איו ןוא !ןעבעל ןייז ראפ ןעוועג זיא איז
 ! ןערָאװעג

 -נעקוק טינ טגָאזעג רע טָאה -- ןייז טנָאקעג טינ שרעדנַא טָאה סָאד ---
 .ןהעגקעװַא טלָאװעג טָאה ןוא טניינרעפ ךיז טָאה רע .רהיא ףיוא גיד

4 

 ףיוא .ןיטסריפ איד ןעמוקעגסיורַא ייא טנעמָאמ םעד ןיא טארוקַא רעבָא

 טימ ןיילַא ןעהעזרעד ייז טָאה איז ןעוו ,קערש טנעכייצעגבָא ךיז טָאה םינּפ רהיא

 טשינרָאנ טָאה ןוא ןָאהטעג גיינ א ךיז טָאה ןיוועל .רע'םינּפ ענעגָארטוצ ערעייז
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 ,טָאנ ןעקנַאד, .ןעגיוא איד גידנעביוהפיוא טינ ,ןעגיוושעג טָאה יטיק :טגָאזעג

 ןַיש א טָאה םינּפ רהיא ןוא רעטומ איד ןָאהטענ טכארט ַא טָאה ,"טָאזעגבַא
 ןענגעגעב טנעלפ איז ןעכלעו טימ ,?עכיימש ןעכילנהעווענ םעד טימ ןָאהטעג
 -ערטסיוא ןעביוהעגנָא טָאה ןוא טצעזענ ךיז טָאה איז ,סנַאטשרענַאד םוא טסענ
 -נעטרַאװ ,טצעזעג רעדיוו ךיז טָאה רע ,ףרָאד ןיא ןעבעל ןייז ןענעוו ןעניוועק ןעג

 .טקרעמעבנוא קעװַא ןענָאק רע טעװ ,טסעג ןעמוקנָא ןעלעוו סע זַא גיד
 םעד טָאה עבלעוו ,ןידניירפ א ס'יטיק ןיירַא זיא םורַא ןעטונימ ףניפ ןיא

 ,ןאטסדראנ ןיפערג איד.,טאהעג הנותח רעטניוו ןענירָאפ

 ,רעמיצנעיורפ עכילקניירק ,עזעוורענ ,עלעג ,ענעקורט ַא ןעוועג זיא סָאד

 עבעיל רהיא ןוא ,ן'יטיק טאהעג בעיל טָאה איז .,ןעגיוא עגיצילב עצראווש טימ

 טָאה ,ךעלדיימ וצ ןעיורפ עהטארייהרעפ ןופ עבעיל איד רעמיא איו ,רהיא וצ

 .לאעדיא רהיא טיול יטיק ןעהטארייהרעפ וצ שנואוו םעד ןיא טקירדעגסיוא ךיז

 -לעוו ,ןיוועל .ןיקסנָאדװ טימ ןעהטַארייה לָאז יטיק זַא טלָאװעג טָאה איז .קילג ןופ
 להָאמ עֶלַא רהיא זיא ,רעטניוו גנַאפנא זיוה ןיא ָאד טפָא טנעגעגעב טָאה איז ןעכ
 / איז ןעוו ,גנוגיטפעשעב עטסבעיל ןוא עגידנעטש רהיא .םהענעגנַאנוא ןעוועג
 ,םהיא ןופ ןעכַאלוצנָא ,ןעוועג זיא ,םהיא טימ ןענגעגַאב ךיז טגעלפ

 "סיורג ןייז ןופ ךיוה רעד ןופ בָארַא רימ ףיוא טקוק רע ןעוו בעיל ךיא --
 ,םוד ןיב ךיא לייוו ,רַאפרעד ןעדייר וצ רימ טימ היוא טרעה רע ןעוו רעדָא ,טייק

 בָארַא ןעביוא ןופ : בעיל רהעז סָאד בָאה ךיא .רימ וצ גידענג זיא רע ןעוו רעדָא
 טָאה --- ןעדייל טינ ךימ ןָאק רע סָאװ ,ןרעג רהעז ןיב ךיא ! רימ ףיוא רע טקוק

 .םהיא ןעגעוו טגָאזעג איז

 טינ טייקכילקריוו רעד ןיא טָאה ןיוועל םוראוו ,טכערעג ןעוועג זיא איז

 איז סָאװ טימ ,סָאד רַאפ אקוד טסַאהרעפ איז טָאה ןוא ןעטכַאדעג איז טנַאקעג
 רע .הלעמ עסיורג ַא רַאפ ךיז ןיא טנעכערעג טָאה איז סָאװ ןוא טריצלָאטש טָאה
 -כַארעפ עטלעדייאענסיוא רהיא רַאפ ,טייקזעוורענ רהיא רַאפ טסַאהעג איז טָאד
 .ןעבעל ןעכילנהעוועג ןופ .ןוא טּוׁשּפ זיא סָאװ ,סעלַא וצ טייקניטליגכיילג ןוא גנוט

 ,גנוהיצעב ענעי טלעטשעגנייא ךיז טָאה ןאטסדראנ ןיפערג ןוא םהיא ןעשיווצ
 ןיא ךילרעסיוא גידנעביילב ;טפַאשלעזעג רעכיוה ןיא טפָא טפערט ןעמ עכלעוו

 רענייא ן'תמא ןיא רעבָא ןעֿפַאה ,ןעטייווצ םוצ רענייא ןעגנומהענעב עכילדניירפ
 ןענָאק ןוא ןעטייווצ ן/טימ רענייא ןעדייר טסנרע טינ ןענָאק ייז זַא ױזַא ןרעדנַא םעד
 ,ןעטייווצ ןופ רענייא ןענידיילעב טינ וליפא ךיז

 ןעגידניז רעזנוא ןיא ןעמוקעג רעדיוו ! שטירטימד ןיטנַאטסנַאק ,א ---
 ןוא דנַאה עלעג ,עניילק רהיא םהיא גידנעגנַאלרעד ,טגָאזעג איז טָאה --- ?בב
 רעטניוו סגנַאפנָא לָאמַא סעּפע טָאה רע עכלעוו ,רעטרעוו ענייז גידנענָאמרעד
 -עב ?בב זיא ,עשז מ ַא ןיא אווקסאמ זַא ,גידנענָאז ,טדערענסיורא
 טניילעגוצ איז טָאה --- ? ןערָאװעג ןעברָאדרעּפ טייז רהיא רעדָא ןערָאװעג רעס
 .יטיק ףיוא טקוקעגנ גידנעסַאּפש ןוא

 טקניידעג רהיא סָאװ ,ןיפערג ,טפַאהלעביימש רהעז רימ רַאפ זיא סע ---
 רעד ןיא ןעזעיוועב טָאה רעכלעוו ,ןיוועל טרעפטנעעג טָאה -- רעטרעוו עניימ
 -ניסַאּפש ןיא ןעטָארטעגניירא ךיילג טייהנהעוועג טיול ןוא ךיז וצ ןעמוק וצ טייצ

 ס9



 אנינעראק אננא

 ךייא ףיוא ןעבָאה ייז ,םינּפא -- ןאטסדראנ ןיפערג רעד וצ גנוהיצעב רעכילדנייפ
 ,גנוקריוו עקרַאטש ַא טכַאמעג

 טסָאה וד ,יטיק ,סָאװ ונ ,סעלַא ךָאד ביירשרעפ ךיא !ןעד איוו ,ְּךַא -- |

 . ... 4 טשטילגענ רעדיוו טנייה ךיז

 .ןעװעג זיא ןעניוועל איוו ,יטיק טימ ןעדייר ןעכיוהעגנָא טָאה איז ןוא - 
 וצ רעטכייל ןעוועג םהיא זיא ןעגעווטסעד ןופ ,ןהעגוצקעוַא טציא םעווקעבניא

 ָאד דנעבַא ןעצנַאג םעד ןעביילב רעדייא ,טייקכילמעווקעבנוא עניזָאד איד ןָאהט
 . ןוא ןעגיוא איד ןָאהטעג רהעק א םהיא וצ ןעטלעז טָאה עכלעוו ,יטיק ןעהעז ןוא
 איד רעבָא ,ןהעטשּפיוא טלָאװעג טָאה רע ,קילב ןייז ןעדיימוצסיוא ןעהעזעג טָאד
 : ןָאהטעג דנעוו ַא םהיא וצ ךיז איז טָאה טנייווש רע זַא טקרעמַאב טָאה ןיטסריפ

 טכוד ְךָאד טייז רהיא ?אווקסָאמ ןייק ןעמוקעג גנַאל ףיוא רהיא טייז ---
 ףיוא אמתסמ טנָאק רהיא ןוא ןעטייהנעגעלעגנַאד ָאווטסמעז טימ טגיטפעשַאב ךיִז
 - ,ןעביילב טינ גנַאק

 .טָאה -- טינ טימרעד רהעמ ךיז גיטפעשַאב ךיא ,ןיטסריפ ,ןיינ --- ||
 - . ,געט עגינייא ףיוא ןעמוקעג ןיב ךיא --- טגָאזעג רע

 "עג טכארט ַא טָאה --- סערעדנַאזעב סָאװ םהיא טימ ךיז טוהט סעּפע,
 סעּפע -- םינּפ ןעטסנרע ,ןעגניירטש ןייז גידנעקוקנא ןאטסדראנ ןיפערג ןָאהט-
 ןיוש םהיא לעװ ךיא רעבָא .ןעגָאװצסױרַא ןעגנוניימ ענייז טנייה סיוא רע טדיימ
 א רַאפ םהיא ןעכַאמ וצ בעיל ךילקערש בָאה ךיא ,ךערּפשענ ַא ןיא ןעּפעלשנײרַא
 ."ןעכַאמ םהיא לעװ ךיא ןוא ,ןעגיוא סייטיק ןיא רַאנ

 "רע --- ןעבױהעגנָא רעדיוװ איז טָאה --- שטירטימד ןיטנַאטסנָאק ---

 -ןָאיאמ רעזנוא ןיא סָאװ ,ןעטיידעב סָאד לָאז סָאװ ,טוג ױזַא טייז ,רימ טרהעלק
 -ָאה ןוא ט'רוכישוצ ךיז סעקטישזומ ןוא סעקישזומ עלַא ןעבָאה אנולאק ןיא קעט

 -רָאג זנוא ייז ןעלהָאצ טציא ןוא .טאהעג ןעבָאה ייז סָאװ ,סעלַא טרוכיש'רעפ ןענ
 א ךָאד טייז רהיא ,ןעסיוו סָאד ךָאד טזומ רהיא ?ןעטיידעב סָאד לָאז סָאװ .טינ
 ,סעקישזומ איד ןופ רעגידייהטרעפ רעגידנעטש

 ךיז טָאה ןיוועל ןוא ,רעמיצ ןיא ןיײרַא עמַאד א ךָאנ זיא טונימ רעד ןיא
 ,ץַאלּפ ןופ ןעביוהעגפיוא

 םעד ןעגעוו טינרָאג ךילקריוו סייוו ךיא רעבָא ,ןיפערג ,טנידלושטנע --- |
 טקוקעגנָא טָאה ןוא טגָאזעג רע טָאה --- ןעגָאז טשינרָאג םעד ןענעוו ךייא ןָאק ןוא
 ,עמַאד רעד ךָאנ ךיילג ןעמוקעגניירַא זיא רעכלעוו ,ןאמ ןעגנוי ןעשירעטילימ םעד

 םוא ןוא ,ןיוועל ןָאהטעג טכארט ַא טָאה --- "יקסנארוו ןייז זומ סָאד ,
 ןיוש טָאה איז .יטיק ףיוא ןָאהטעג קוק ַא רע טָאה ,ןיירעד ךיז ןעגייצרעביא וצ
 .ןעניוועל וצ טקוקעגמוא ךיז טָאה ןוא יקסנארוו ףיוא ןָאהט וצ קוק א ןעזיוועב
 טָאה ןעגיוא עדנעניישפיוא גידנעלעוו טינ ערהיא ןופ קילב ןייא םעד טָא ןופ ןוא
 ױזַא סָאד טָאה רע ;ןעשנעמ ןעגיזָאד םעד טבעיל איז זַא .ןענַאטשרעּפ ןיוועל
 רעבָא .רעטרעוו ענעפָא טימ ןעגָאז םהיא סָאד טלָאװ איז איוו ,ןענַאטשרעּפ םוג
 | ? שנעמ ַא ראפ רע זיא סָאװ

 טינ טנַאקעג טינ ןיוש טָאה ןיוועל ,טכ עלש רעדָא טוג ,ןיוש טציא ןוא
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 םָאד זיא שנעמ טרָאז ַא רַאפ סָאװ ,ןעסיוו טלָאװעג ךיז טָאה םהיא : ןעביילב

 .בעיק טָאה איז ןעמעוו ,רענעי
 ןענעגעגעב וצ סיוא ייז טלַאפ סע זַא סָאװ ,ןעשנעמ ןארַאּפ ןענייז סע

 "בא גיטרַאפ דלַאב ייז ןענייז זיא טינ סָאװ ןיא טנערוקנַאק ַא ןערעייז טימ ךיז
 ןוא םהיא ןיא ןאראפ זיא סָאװ עטוג סעלַא ןופ ןעגיוא ערעייז ןערהעקוצ

 סָאװ ,ןעשנעמ רעבָא ןאראפ .סעטכעלש זיולב םהיא ןיא ןעהעז וצ ןעכוז ןעלעוו

 "נָאק ןעבילקילג רעייז ןיא ןעניפעג סעלַא ןופ רהעמ ןעליוו ייז ; טרהעקראפ

 ,טגעיזעב ייז טָאה רע עכלעוו טימ ,תולעמ ענעי ,ןעטפַאשנעגייא ענעי טנערוק

 רעייז ןיא ייז ןעכוז ,ןעצרַאה םענעגייא ןיא גָאטייװ ןעדנעדיינש א טימ ןוא

 טרָאס םעד טָא וצ טגנַאלעב סָאה ןיועל .,ןעטייז עטוג איד ןיולב רענגעג

 .ןעשנעמ
 סעדנעהיצנַא ןוא סעטונ ןעניפעג וצ ןעוועג רעווש טינ זיא םהיא רעבָא

 יקסנָארװ .ןעגיוא איד ןיא ןעפרָאװעג ךיילג םהיא ךיז טָאה סָאד ,ןיקסנָארוז ןיא

 ןעגיהטומ-טוג ַא טימ ,טענורב רעטיובעג-טסעפ ,רעכיוה ןייק טינ ןעוועג זיא
 ןופ ,רוניפ ןוא טכיזעג ןייז ןיא .םינּפ ןעטסעפ ןוא ןעניהור רהעז ,םענהעש
 - ,םינּפ"רעטנוא ןעטריזַאר-שירפ-נייר ןוא רָאָאה עצרַאוש ענערָאשעגץרוק איד
 -עג ןוא ךַאפנייא ןעװעג זיא סעלַא ,רידנומ םעיינ-לעגָאּפש ןעטיירב םעד זיב

 "וצ יקסנָארוו זיא ,עמַאד רעדנעמוקניירא רעד געוװ א גידנעזַאל ,לופקַאמש
 ,וטיק וצ ךָאנרעד ןוא ןיטסריפ רעד וצ ןעגנַאנעג

 ענהעש ענייז ןעבָאה ,ןעגנַאגעגוצ רהיא וצ זיא רע ןעוו טייצ רעד ןיא
 -קרעמעב םיוק ַא טימ .ןוא ,ןעצנַאלג וצ ןעביוהעגנָא ךילטרעצ רעדנוזעב ןעגיוא
 / סָאד טָאה יױזַא) ?לעכיימש םענעביוהעג ןוא םענעדיישעב ,ןעכילקילג ןערַאב
 רעביא טגיובעגנָא גיטכיזרָאפ ןוא ךילפעה ךיז רע טָאה (ןעניוועל ןעזעיווענסיוא

 ,דנַאה עטיירב רעבָא עגנַאל טינ ןייז טגנַאלרעד רהיא טָאה ןוא רהיא
 ךיז רע טָאה ,רעטרעװו עגינייא גידנעגָאז ןוא ןעדעי גידנעסעירגעב

 טָאה רעכלעוו ,ןעניוועל ףיוא גיד'נָאהט קוק ַא טינ לָאמ ןייא ןייק ,טצעזעג
 | .ןעגיוא איד ןעמונעגבָארא טינ םהיא ןופ

 נָא ןיטסריפ איד טנאזעגנ טאה -- ןעלעטשוצרָאפ ךייא רימ טביולרע ---
 ייסקעלא ףארג .ןיוועל שטיוועירטימד ןיטנַאטסנָאק -- : ןעניוועל ףיוא גידנעזייוו
 ,יקסנארוו שטיווָאליריק

 ןיא ןעניוועל ךילדניירפ גידנעקוק ןוא ןעביוהענפיוא ךיז טאה יקסנארוו
 .דנאה איד ןהָאטעג קירד ַא םהיא רע טָאה ,ןעגיוא איד

 ןייז וצ גנודאלנייא ןא ,ךיז טכוד טאהעג רעטניוו ןעגיטנייה באה ךיא ---
 ןוא םענעּפָא ןייז טימ סגאזעג רע טָאה --- טייצלהָאמ ַא ףיוא ןעמאזוצ ךייא טימ |

 .ףרָאד ןיא ןערהאפעגקעווא גנילצולּפ טייז רהיא רונ --- ?עכיימש ןעכאפנייא
 + ןוא טדָאטש איד ןעקוקנָא טינ ןאק ןוא טסַאה שטירטימד ןיטנַאטסנָאק --

 | .ןָאטסדרָאנ ןיפערג טנאזעגניירא טָאה -- ןעשנעמ עשיטדָאטש ,זנוא
 ,ןעקריוו קרַאטש ךייא ףיוא טזומעג ןעבאה רעטרעוו עניימ איוו םינּפא --- |

 -רעד ךיילנ ךיז טאה ןוא ,ןיוועל טנאזעג טאה -- טוג יוזא ייז טקנעדעג רהיא זא
 .ןעראוועג טיור זיא ןוא ,טגאזעג רעהירפ ןיוש סאד טאה רע זא ,טנהָאמ
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 -ךרָאנ ןיפערג רעד ףיוא ןוא ןעניוועל ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה יקסנארוו
 ,ןהָאטענ לעכיימש ַא טאה ןוא ןאטס

 "עג גערפ א רע טאה -- ? דנַאל וצ נידנעטש טגניירברעפ רהיא ןוא ---
 .גילייווגנַאל ןייז טרָאד זומ רעטניוו זַא ,קנייד ךיא --- ןהָאט

 ךיז טימ וליפא ןוא ,גנוגיטפעשעב ןאראפ זיא סע ביוא ,גילייווגנאל טינ --

 .ןיוועל טרעפטנעעג דנעדיינש טאה -- גילייווגנאל טינ זיא ןײלַא
 + רעבָא ,גידנעקרעמַאב ,יקסנארוו טגאזעג טאה -- ףרָאד איד בעיל ךיא --

 | | ,ןָאט ס'ןיוועל ,טינ טקרעמעב רע איוו ךיז גידנעכַאמ -
 ןענהָאוו וצ ןעגיליונייא טינ טלָאװ רהיא זא ,ףארג ,ףָאה ךיא רעבָא--

 ,ןאטסדרָאנ ןיפערג טנאזעג טָאה --- ףרָאד ןיא נידנעטש

 ַא טריּפשעג באה ךיא .גנאל טריבורּפ טינ בָאה ךיא ,טינ סייוו ךיא --
 -עג טינ יוזא ךיא בָאה ץעגרע -- טצעזעגטרָאפ רע טָאה -- ?היפעג םענדָאמ

 ןאד איוו ,סעקישזומ ןוא סעיטּפאל איד טימ ,ףרָאד רעשיסור רעד ךָאנ טקנייב |
 ןיילא אצצינ .ַאצצינ ןיא רעטניוו ַא רעטומ ןיימ טימ טכארברעפ באה ךיא ןעוו
 טוג ןענייז אטנעראס ןוא לָאּפַאענ וליפא ןוא .טסייוו רהיא איוו ,גילייווגנַאל ןיא
 ןעגעוו גנורעניארע איד ּפִא ךיז טשירפ טרָאד אקוד ןוא .טייצ עצרוק ַא ראפ זיולב

 /  ..איוװ יוזא זיא סאד .ףרָאד עשיסור איד ךילמענ ןוא ,דנאלססור
 -נעגָארטרעביא ,ןעניוועל וצ ןוא יטיק וצ ךיז גידנעדנעוו טדערעג טאה רע

 ,טרערעג טָאה ;קילב ןעכילדניירפ ןוא ןעגיהור ןייז ןעטייווצ ן'פיוא םענייא ןופ גיד
 | .ןעניז ן'פיוא ףיורא םינ זיא םהיא סאוו ,טניישעג טָאה סע איוו

 טָאה ,ןעגָאז סאוו טלאוועג טָאה ןאטסדרָאנ ןיפערג איד זא גידנעקרעמעב

 -נָא טאה ןוא ,ןעביוהעגנָא טאה רע סאוו גידנעגָאזרעד טינ ,טלעטשעגבָא ךיז רע
 .,רייר ערהיא וצ ךיז ןערעהוצ םאזקרעמפיוא ןעביוהעג

 ןא יוזא ,ןעראוועג ןעניװשנַא םינ טונימ ןייק ףיוא זיא ךערּפשעג סאד -

 לאפ ןיא ,טיירנעגנָא ןעטלאהענ רעמיא טָאה עכלעוו ,ןיטסריפ רעטלא רעד ראפ

 ןוא עשיסאלק : ןעטַאמרַאה ערעווש ייווצ ,סַאמעהט ןעמהענסיוא ךיז ןעלעוו סע
 גיטיונ ןעוועג טינ טנייה זיא ,טכילפּפ-רעטילימ עניימעגלא ןוא גנודליב עלאער
 ןעמוקעגסיוא טינ זיא ןָאטסדרָאנ ןיפערג רעד ןוא ,רהעוועג רהיא ןעקורוצסיורא

 | .ןעניוועל טימ ךיז ןעצייר וצ
 םעד ןיא ךיז ןעגילייהטעב טנעקעג טינ רעבא טָאה ,טלָאװעג טאה ןיוועל

 ןעמ ףרַאד טציא, :טנאזעג ךיז רע טָאה טונימ עדעי ;ךערּפשעג םעניימעגלא

 .סעּפע ףיוא גידנעטראוו ץלא ,ןעגנאגעג טינ ךָאד זיא רע ןוא ,"ןהעג = |

 -סייג ןעגעוו ןוא ןעצנַאט סאוו ןעשיט ןעגעוו ךערּפשענ ַא קעווא זיא סע

 טָאה ,םזילאוטיריּפס ןיא טביולגעג טָאה עכלעוו ,ןַאטסדרָאנ ןיפערג איד ןוא ,רעט

 .ןהעזעג ןיילא טָאה איז עכלעוו ,םיסנ ןעלהעצרעד ןעביוהעגנָא

 ךיא ! ייז וצ ךימ טרהיפ ,שרעדנַא טינ ,ןיהַא ךימ טרהיפ ,ןיפערג ,ךַא --|
 ךיא להָאוובֶא ,סעכילנהעוועגרעסיוא סעּפע ןייק ןעהעזעגנ טינ לָאמ ןייק ךָאנ בָאה

 | .יקסנארוו טגאזעג גידנעלביימש טָאה --- םוטעמוא ךוז

 ןוא -- ןָאטסדרָאנ ןיפערג טרעפטנעעג טָאה -- תבש ןעדנעמוק ,טוג --

 .טגערפעג איז טָאה -- ? ןיירעד טביולג ,שטירטימר ןיטנַאטסנָאק ,רהיא
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 לע ךיא סאוו ,ךָאד טסייוו רחיא 4 סאד ךימ רחיא טגערפ סאוו וצ ---
 .ןעגָאז

 | ,גנוניימ רעייא ןערעה ?יוו ךיא רעבא ---

 יד טָא -- ןיוועל טרעפטנעעג טָאה -- סאד ןיולב זיא גנוניימ ןיימ ---

 עטעדליבעג עטנַאנעגָאז איד זא ,רונ ןעזייוועב ,ךיז ןעהערד סאוו ,ןעשיט עלא
 ןיא ןעביולג ןרעױּפ איד .סעקישווס איד ןופ רעכעה טינ טהעטש טפאשלעזעג
 | ....רימ ןוא ,תוחור ןיא ,ערה ןיע

 ? טינ םביולנ רהיא ,סאד טסייה ,עשז-סאוו --

 ,ןיפערנ ,ןעביולנ טינ ןאק ףיא ---

 ? ןעהעזעג ןיילא בָאה ךיא ביוא רעבא --

 "עג ןיילא ןעבָאה ייז איוו ,ךיוא ךָאד ןעלחעצרעד סעטרעיוּפ איד ןוא ---
 ,םידש ,"ןעטייקענעי , ,ןעהעז

 -הערפ טינ ךיז טָאה איז ןוא -- 4 ןעניל א גָאז ךיא זַא ,רחיא טקנעד --
 | | ,טכַאלוצ ךיל

 "יולג סינ ןאק רע זא ,טגָאז שירטימד ןיטנַאטסנַאק ,ַאשַאמ ,ןיינ ,ךא ---
 -רעפ סאד טָאה ןיוועל .ןעניוועל ראפ גידנערעוו טיור ,יטיק טנאזעג טָאה -- ןעב
 רונ ןרעפטנע טלאוועג רע טָאה ,טציירוצ רהעמ ךָאנ גידנערעוו ןוא ,ןענַאטש
 סאד ,ףליד וצ ןעמוקעג ?עכיימש ןעכילהערפ ,םענעפָא ןייז טימ זיא יקסנארוו
 | ,םהענעגנַאנוא וצ ןערעוו ןעביוהנָא טינ לָאז ךערּפשענ

 -- טגעדמעג רע טָאה -- טייקכילגעמ איד וצ טינ רָאנ טזָאל רחיא -- |

 -פעוװ ,טעטיצירטקעלע ןופ ץנעטטיזקע איד ךָאד רימ ןענעקרענַא טָא ? סאווראפ
 -פעוװו ,טפארק עיינ א ןייז לָאז'ס ןייז טינ ןַאק עשז-טָאװ רַאפ .טינ ןעסייוו רימ ןעכ
 ..עכלעוו ,טסואוועבנוא ךָאנ זנוא זיא עכ

 -ענרעביא לענש טָאה = טעטיצירטקעלע ןעדנופרע טאח ןעמ ןעוו ---
 טינ טָאה ןעמ ןוא ,גנוניישרע איד רונ טקעדטנע ןעוועג זיא -- ןיוועל ןעגָאלש
 ןענייז סע ןוא .ןעמאש ןאק טאד סאוו ןוא ךיז טמהענ סאד ןענאוו ןופ טסואוועג
 סע איו ןהָאטעג טכארט א טאה ןעמ רעדייא ןעטרעדנוהרהאי ןעננאגעגרעבירא

 -עגנָא ןעבָאה ייז .טרחעקראפ ןעוהט רעבָא ןעטסילאוטידיּפס איד .ןעדנעוויוצנָא
 -רעד ןוא ,ייז וצ ןעמוק רעטסייג ןוא ייז ייב ןעביירש ךאלשיט טאוו ןופרעד ןעביוה
 - .טפארק עטסואוועבנוא ןא זיא סאד זא ,ןעדייר ןעביוהעגנָא ייז ןעבָאה טשרע ךָאנ

 רעמיא טָאה רע איוו ,ןעניוועל טרעהעג םאוקרעמפיוא טָאה יקסנארוו
 .רעטרעוו ענייז טימ ךיז נידנעריסערעטניא ,ןערעה וצ טאהעג בעיל

 םאוו טינ ןעטייוו רימ : טציא ןענַאז ןעטסילאוטיריּפס איד רעבָא ,אי --
 עכלעו רעטנוא טָא ןוא ,ןאראפ זיא טפארק ַא רעבָא ,טפארק ַא ראפ זיא סאד
 טָאװ ןיא ןעקעדטנע עטנערהעלעג יד ןעזָאל ןוא .טקריוו טפַארק איד ןעדנעטשמוא

 ןייז טינ ןעק סאד סאוו ראפ ,טינ העז ךיא ,ןיינ .טחעטשעב טפארק עגיזָאד איד !
 | ..איז ביוא ,טפארק עיינ ַא

 פויוו ,ואפרעד --- ןיוועל ןענַאלשעגרעביא רעדעיוו טָאה --- ראטרעד---
 לָאװ ןא ךעּפ ןהָאט ביר ַא טעוװ רהיא סאוו להָאמ רעדעי זיא טעטיצירטקעלע ןיא
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 רעדעי טינ סאד ךיז טזייוו ָאד ןוא ,גנוניישרע עטמיטשעב  ַא ןעזייוו ךיז טעוו
 .גנוניישרע-רוטַאנ ןייק טינ זיא סָאד זַא ,סָאד טסייה ,להָאמ

 רַאפ טסנערע וצ ןערעוו טעוװ ךערּפשעג סָאד זַא ,גידנעלהיפ ךילניישרהַאוו
 רונ ,ןעכָארּפשרעדעיװ טינ יקסנארוו טָאה ,דנעבא ןא ףיוא גנוטלאהרעטנוא ןא
 ךילהערפ רע טָאה ךערּפשעג ןופ דנאטשנעגעג םעד ןעטייבוצרעביא גידנעכוז
 .ןעמאד איד וצ ןהָאטעג רהעק א ךיז טאה ןוא ןהָאטעגנ ?עכיימש א

 ,ןעביױהעגנָא רע טָאה -- ןיפערג ,ןעריבורּפ ךיילג ןעלעוו רימ ,טוג ---

 ,גנוניימ ןייז ןעגָאזרעד טלאוועג טָאה ןיוועל רעבָא
 "יּפס איד ןופ ףוזרעפ רעד זא -- טצעזעגטרָאפ רע טָאה -- קנעד ךיא --

 ,טפארק רעיינ זיא טינ רעכלעוו ַא טימ םיסנ ערעייז ןערהעלקרע וצ ןעטסילאוטיר
 ןעליוו ןוא טפארק רעגיטסייג ַא ןעגעוו ןעדייר ייז .רענעגנולעג ןייק טינ רהעז זיא
 .ןעטנעמירעּפסקע עשיטסילאירעטאמ ןעפראוורעטנוא סאד

 ,טלהיּפעג סאד טָאה רע ןוא ,ןעגידנע טעוװ רע ןעוו טראוועג ןעבאה עלַא
 עג טָאה -- םואידעמ רעטונג א ןעוועג טלָאװ רהיא זא ,ןיימ ךיא ןוא ---

 .סענעביוהעג סעּפע ךיז טניפעג ךייא ןיא --- ןַאטסדרָאנ ןיפערג טנאז -
 "עג טיור זיא ,ןעגָאז סאוו טלאוועג טָאה ,?יומ םעד טנעפעעג טָאה ןיוועל

 | .טגאזעג טשינרָאג טאה ןוא ןערָאװ

 טָאה -- טסנילעפעג ,ןעשיט ןעריבורּפ ךיילג רימָאל ,ןיטסריפ ,טוג ---

 .יקסנארוו טגנאזעג
 ,לעשיט ַא ןעגיוא יד טימ גידנעכוז ,ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה יקסנארוו ןוא
 איז טָאה גידנעהעגייברעפ ןוא ,שיט ןרעטניה טלעטשעג ךיז טָאה יטיק

 -עג ןעצראה ןעצנאג ןופ טאה איז .ןעניוועל טימ טנעגעגעב ןעניוא איד טימ ךיז
 -רעד קילגנוא ןייז טלהיפעג איז טאה רהעמ ךָאנ זוא ,םהיא טימ דיילטימ ט?היפ
 -ויצרעפ רימ ןעק ןעמ בוא, .איז זיא קילגנוא ןייז ןופ עכאזרוא איד ?ייוו ,ראפ

 " ,ךילקילג יוזא ןיב ךיא .טעהייצרעפ ןאד -- קילב רהיא טנאזעג טָאה --- ןעה

 ,קילב ןייז טרעפטנעעג סָאה ,"ךיז יא ,ךייא יא ,ןעמעלַא ךייא סָאה ךיא,

 ןעװעג טרעשאב טינ ןיא םהיא רעבָא .טוה ן'ראפ ןעמונענ ךיז טאה רע ןוא
 ןוא ,לעשיט םורא ןעטכירנייא טלאוועג ךיז טאה ןעמ סאוו רונ .ןעהעגנוצסיורא
 -לֵא רעד ןעמוקעגניירַא זױא סע איוו ,ןהעגקעוַא טלָאװעג טָאה ןיוועל סָאװ רונ
 -על וצ ןהָאטעג דנעוו ַא ךיז רע םאה ,ןעמאד איד גידנעסירגעב ןוא ,טסריפ רעט

 | .ןעניוו
 ךיא ? ָאד גנאל ןיוש -- החמש טימ ןעביוהעגנָא רע טָאה -- ! ַא --

 .ןעהעז וצ ךייא ןרעגנ רהעז .ָאד טזיב אוד זא טסואוועג טינ רָאג ךָאד בָאה
 לָאמא ןוא "אוד , לָאמא ,ןעניוועל וצ ןעגָאז טנעלפ טסריפ .רעטלא רעד

 טינ רע טָאה םהיא טימ גידנעדייר ,ןוא טמערַאמוא םהיא טָאה רע ."רהיא,
 ןעוו ,טראוועג גיהור טאה ןוא ןענַאטשענפיוא זיא רעכלעוו ,ןיקסנארוו טקרעמאב

 | .ןעדנעוו ךיז םהיא וצ טעוװ טסריפ רעד

 -דניירפ איד זיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ םעד ךָאנ זַא ,טלהיפעג טָאה יטיק
 איוו ,ןעהעזעג ךיוא םָאה איז .ןעניוועל רַאפ רעווש ןעוועג רעטָאפ ןופ טייקכיל

 ןוא ,גנוסירגעב ס'יקסנארוו ףיוא טרעפטנעעג ךָאנרעד טָאה רעטָאפ רעד טלַאק
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 אנינעראק אננא

 רהיא ףיוא ןהָאטעג קוק ַא גנורעדנואוורעפ עכילדניירפ א טימ טָאה יקסנארוו איו
 -נוא םהיא וצ ןעמ ןָאק סָאװ רַאפ ןוא ױזַא איו ,ןהעטשרַאפ וצ גידנעכוז ,רעטָאפ

 ,ןעראוועג טיור זיא איז ןוא ,ןייז ךילדניירפ
 טנַאזעג טָאה -- שטירטימד ןיטנַאטסנָאק בָא זנוא רַאֿפ טזָאל ,טסריפ ---

 ,טנעמירעּפסקע ןַא ןעכַאמ ןעליוו רימ --- ןאטסדראנ ןיפערג
 טנידלושטנע ,ונ ?ןעהערד ךעלשיט ? טנעמירעּפסקע ןַא רַאפ סָאוװ ---

 ןיוש ןיא עלענניר ןיא ןזַא ךיז טכוד ריס רנ ,ןעררעה ןוא ןעמַאד עניימ ,רימ

 ףיוא גידנעקוק ,טסריפ רעטלַא רעד טנַאזעג טָאה -- ןעלעיּפש וצ רעכילהערפ
 לעיּפש-לעגניר ןיא אי -- ןעביוהעגנָא סָאד טָאה רע זַא ,גידנעפערט ןוא יקסנארוו
 .ןעניז א ןַארַאפ תוחּפה לכל ךָאנ זיא

 טימ ססריפ םעד ףיוא ןהָאטעג קוק ַא רעטרעדנואוורעמ ַא טָאה יקסנארוו
 טימ ןעדייר ןעביוהעגנָא דלאב רע טָאה ,גידנעלכיימש םיוק ,ןוא קילב ןעטסעפ ןייז

 עדנעמוק ןייז ףרַאד רעכלעוו ,לאב ןעסיורג םעד ןענעוו ןאטסדראנ ןיפערנ רעד
 .ךָאוװ

 .יטיק וצ טעדנעװעג ךיז רע טָאה -- ןייז טעוו רחיא זַא ,ףָאה ךיא ---

 -נוא ןיוועל זיא ןעטַארטעגבָא םהיא ןופ טָאה טפריפ רעטלַא רעד רונ איוו
 טָאה רע ןעכלעוו ,קורדנייא רעטצעל רעד ןוא ,ןעגנַאגעגסיורא טייהחרעטקרעמַאב
 -ילקילג ,רעדנעלכיימש רעד ןעוועג זיא ,דנעבַא ןעגיזָאד םעד ןופ ןעגָארטעגפיורא
 ןעגעוו ענארפ ןייז ףיוא ןיקסנארוו טרעפטנעעג טָאה עכלעוו ,יטיק ןופ םינּפ רעכ
 ,לאב
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 רעטומ רעד טלהעצרעד יטיק טָאה ,טנידנעעג ךיז טָאה דנעבַא רעד ןעוו

 -טימ ןעצנַאג םעד ףיוא גידנעקוק טינ ןוא ,ןעניוועל טימ ךערּפשענ רהיא ןעגעוו
 ,קנַאדעג רעד טהערפענ רהיא טָאה ,ןעניוועל טימ טלדיפעג טָאה איז סָאװ ,דיי"
 לעפייווצ ןייק זיא רהיא ייב .גנורהעלקרע-סעבעיל ַא טכַאמעג רהיא טָאה ןעמ סָאו
 ןיוש גידנעגיל רעבָא .ןייז וצ ףרַאד סע איוו טלעדנַאהעג טָאה איז זַא ןעוועג טינ

 רהיא טָאד קורדנייא ןייא .ןעפָאלשנייא טנַאקעג טינ גנַאל איז טָאה טעב ןיא
 -לאוורעפ איד טימ םינּפ סניוועל ןעוועג ןיא סָאד : ךילרעהפיואנוא טגלָאפרעפ
 -יוא עטונ טקוקעגסיורא גירעיורט ןעבָאה סע עכלעוו רעטנוא ןופ ,ןעמערב עטנעק
 טָאה ןוא רעטָאפ רהיא וצ טרעהענוצ ךיז טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא רע איוו } ןעג

 ,ןהָאטעג קנַאב ױזַא טָאה רדיא ןוא .יקסנאדוו ףיוא ןוא רהיא ףיוא םקוקעג ץלַא
 .ןעניוא איד ןיא ןעפָאלעגנָא רחיא ןענייז ןערהערט זַא

 איז ןעמעוו ףיוא ,םעד ןענעוו ןהָאטעג טכַארט ַא איז טָאה דלַאב רעבָא
 ,רעבילנעמ רעזעיד טלעטשעגרַאפ גידעבעל ךיז טָאה רהיא .ןעטיברעפ םהיא טָאװ
 -עג טָאה עכלעוו טייקסטוג ןייז ןוא טייקגיהור ענילעדַא עזעיד ,םינּפ רעטסעפ
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 ראגינעראק אננא

 ןופ עבעיל רעד ןעגעוו טנַאמרעד ךיז טָאה איז .ןעמעלַא רַאפ סעלַא ןיא ןעטכיול
 -נומ ןערָאװעג רעדעיוו זיא רהיא ןוא ,טבעילעג טָאה איז ןעמעוו ,רהיא וצ םענעי
 ּפָאק רהיא טניילענוצ איז טָאה קילג ןופ לעכיימש ַא טימ ןוא ןעצרַאה ן'פיוא רעט

 -לוש טינ ןיב ךיא ? ןעכַאמ ןעמ ןָאק סָאװ רעבָא ,עדַאש ,עראש , .עלעשיק ן'פיוא
 טדערעג רהיא וצ טָאה עמיטש עכילרעניא ןַא רונ ; טגָאזעג ךיז איז טָאה ,"גיד

 -עגניירא טָאה איז סָאװ ,ףיורעד טַאהעג הטרח סָאד איז טָאדה .סערעדנַא סעּפע
 איז טָאה סָאד -- טגאזטנע םהיא טָאה איז סָאװ ,ףיורעד רעדָא ןעניוועל ןעגיוצ

 ,לעפייווצ ןופ טעטפיגרעפ ןעיועג רעבָא זיא קילנ רהיא .טסואוועג טינ ןיילַא
 ייב ,ךיז רַאפ טלעמרומעג איז טָאה "! ךיז םערַָאברע ,טָאג ! ךיז םערָאכרע ,טָאג

 | .ןעפַאלשעננייא זיא איז
 -ךָאפ ,טסריפ ןופ טעניבַאק .םעניילק םעד ןיא ,ןעטנוא זיא טייצ רעד ןיא

 איד ןעשיווצ ןעמוקרָאפ ןענעלפ סָאװ ,ןענעצס עטפָא איד ןופ ענייא ןעמוקענ

 .רעטכָאט רעטבעילעג רעייז רעביא ןרעטלע
 איד טימ גידנעכָאפ ,טסריפ רעד ןעירשעג טָאה --- ! סָאװ טָא ? סָאװ --

 ךייא סָאװ ,סָאד -- טַאלַאכ םענרעטופ ןייז גידנעכַאמרעפ דלַאב ןוא דנעה
 רעטכָאט רעייא טקילגנוארעפ ,טסואימרעפ רהיא סָאװ ,עדריוו ,ץלָאטש טלחעפ
 !ערעייא תונכדש רעניימעג ,רעשירַאנ רעד טימ ,ערעייא תונכדש רעד טָא טימ

 טָאה ---.? ןהָאטעג ךיא בָאה סָאװ ,טסריפ ,ןעליוו סעטָאג םוא רענָא -- |

 ,גירנענייוו טינ רעיש ,ןיטסריפ איד טנָאזעג

 טימ ךערּפשעג רהיא ךָאנ ענעדעירפוצ א ,עכילקילג א ןעוועג ןיא איז

 . ץראפ םהיא טימ ךיז ןענעגעז וצ טסריפ םוצ ןעמוקעג זיא ןוא ,רעטכָאט רעד
 םהיא ןעלהעצרעד וצ טכיזבַא איד טַאהעג סינ טָאה איז םגה ןוא ,ןהעג ןעפָאלש

 ,טגאוטנע םהיא טָאה איז זַא ןוא גַאלשרָאפ ַא ןיטיק טכַאמעג טָאה ןיוועל זַא

 "רַאּפ איד סָאד טקנייד איז זַא ,ןַאמ רהיא ןעגנוטיידנַא טכַאמעג טָאה איז רעבָא

 ןעמוק טעװ רעטוס ןייז רונ איוו זַא ,ךַאז ערעכיז ַא זיא יקסנָארוװו טימ ייט

 ערהיא רעטרעוו עגיזָאד איד רעביא ןוא .ןעדיישטנע סָאד ךיז טעוװ ןערהָאּפוצ

 "וצסיוא ןעבױהעגנָא טָאה ןוא רענעדנוצעגנָא ןַא ןערָאװעג טסריפ רעד סָאד זיא

 | + ,רעטרעוו ענידנעטשנאנוא ןעיירש
 .רהיא טקַאלרעפ ,סנעטשרע :סָאװ טָא ?ןןהָאטעג טָאה רהיא סָאװ ---

 .ןייז טכערעג טעוװ ןוא ,ןעדייר םעד ןענעוו טעוװ ַאװקסָאמ ץנַאנ ןוא ,ןתח ַא

 זיולב טינ ןוא ,ןעמעלַא ןייא טעדַאל ןַאד ,דנעבַא ןַא טעטלַאטשנַארעפ רהיא ביוא

 ס ע ק י צ }| צ  עלַא איד טֶא ,ןעמעלַא טפור .ךַאל'םינתח עטלהעוועגסיוא

 יז ןעלָאז ןוא (טייל-עגנוי רעװקסָאמ איד ןעפורעג טסריפ רעד טָאה ױזַא)

 -ע'כרש'פיונוצ ןוא ,ךַאל'םינתח -- דנעבא ןעגיטנייה איוו ױזַא טינ ןוא ,ןעצנַאט

 רהיא ןוא .טפַאהלעקע ,טפַאהלעקע ,ןעהעז וצ טפַאהלעקע סָאד זיא רימ ...ןענ

 .ּפָאק םעד טהערדרעפ עלעדיימ רעד טָאה ,עגירעייא סָאד ןעגָאלשרעד ךיז טָאה

 רעגרוברעטעּפ רעד טא ןוא .שנעמ רערעסעב ַא להָאמ רעדנעזיוט זיא ןיוועל

 םעד ףיוא עלַא ןענייז ייז ; ןישַאמ ן'פיוא ךָאד ןעמ טריצירכבַאפ ייז ,לעטנַארפ
 - רעגיטולבנייר ַא ןייז וליפא לָאז רע ןעוו ןוא .ףוניט .עלַא ןענייז ,ןוא טינש ןעבלעז
 .טינ םענייק ןיא ךיז טנַיטױנ רעטכָאט ןיימ ,ץנירּפ
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 אנינעראק אננגאו

 ? ןהָאטעג סנױזַא ךיא בָאה עשזיסָאװ רעֶנָא ---

 ,טסריפ רעד ןהָאטענ יירשענ ַא גידיערָאצ טָאה -- . ..! סָאד טָא -
 איד ןעגָאלשענרעביא טָאה --- ןערעה ךיד לָאז ןעמ ןעוו זַא ,טייוו ףךיא ---

 .ןעבעגסיוא טינ רעטכַאט רעזנוא להָאמ ןייק ךָאד ריס ןעלעוו ןַאד -- ןיטסריפ
 ,ףרָאד ןיא ןערהַאפקסעװא רָאנ ןיוש ןעמ ףרַאד ,יוזא ביוא

 .ןערהָאטוצקעװַא רעטעב עקַאט זיא --
 טכוזעג טינ בָאה ךיא ?ןעמעוו ייב ןעד ךיז ףיא טענ .טראוו רעבָא ---

 ןוא טבעילרעפ ךיז טָאה ,רענעטָארעג א רהעז ,שנעמ רעגנוי א ,םייקגילעפעג ןייק
 | ...ךיז טכוד ,איז

 -קריוו רעד ןיא עקַאט ךיז טעוו איז ןעוו ןוא ! ךיוא ךיז טכוד טָא ,ונ ---

 !ךֶא ..,.?ףיא איו ,ןעהטַארייה ןעגעוו ױזַא טכַארט רע ןוא ,ןעבעילרעפ טייק
 -ןטיריּפס ,ךא, ...!ןעהעז סינ טנעטסנינייו סָאד ןעטלָאװ ןעגיוא עניימ ןעוו

 טצעזענוצ ךיז טסריפ רעד טָאה ....?לאב ן'פיא ,ךא !ַאצצינ ,ךא ! םזילַא
 -אמ ס'בייו איד ףָאנ טָאד טמירפ רע זא ךיז גידנעלעטשראפ ,טרָאװ ןעדעי ייב
 טעוװ איז ןעוו ,ןעכַאמ ךילקילננוא ןעקנעיטַאק ןעלעוו רימ ןעוו ,טָא ןוא --- ןערעינ
 ...טָאֹק ןיא ןעמהענניירא ףךילקריוו ףךיז

 ...4ר סטקנייד טעּפע טָאװ ראפ רעֶּבָא ---
 ייב ןַארַאפ ןענױא ןענייז ףיוראד } סייוו ךיא רונ ,קנייד ףיא טינ --

 -ביובַא עטסנרע טָאה רעכלעוו ,ןעשנעפ ַא העז ךיא ,רעבייוו ייב טינ ןוא ,זנוא
 רעכלעוו ,רעקאנק רעד טָא איו ,?עניופ א העז ךיא ןֹוא ;} ןיוועל ןיא סָאד : ןעט
 - ,ךיז ראפ טייקכילהערפ רוג ליוו

 ...ֿפָאק ןיא ןיירַא סָאװ ןיוש ךיז טסמהענ ויז ןעוו 3 ---

 ּוצ ןייז ןיוש טעו'ס רעבָא ,דייר עניימ ןענָאמרעד וד טסעוװ טָא --
 | .ןעקנישאד רעזנוא םימ איוו יוזא ,טעמש

 טלעטשעגבָא םהיא טָאה -- ,ןעדייר טינ רהעמ רימָאל ,טוג ,טוג ,וג ---
 .ילָאד רעכילקילגנוא רעד ןעגעוו ךיז גידנענַאמרעד ,ןיטסריפ איד

  !"נוועג ייז ןוא ,ןחעש רחעז עקאט זיא ---

 -עי זַא גידנעלהיפ רעבָא ,ןערעדנַא םעד רענייא גידנע'םלצ'רעביא ןוא
 .ןעננַאגוצ בייוו ןוא ןַאמ ךיז ןענייז ,גנוניימ ןייז ייב ןעבעילבענ זיא רערעד

 ךנעבַא רעניזָאד רעד זא ,רעכיז קרַאטש ףךיז ויב ןעוועג זיא ןיטסריפ איד
 ןיא ןייז טינ ?עמייווצ ןייק ןאק סע זא ןוא ?אזקיש ס'יטיק ןעדיישטנע טָאה
 ןוא .טשימוצ רָאג איז ןעבָאה רעטרעוו ס'ןַאמ םעד רעבָא } ןעטכיזבַא סיקסנָארוװ
 ,יטיק איו יוזַא ךיוא ,איז טָאה ,רעמיצ ןיא ךיז וצ םרהעקעגמוא ךיז טָאה איז ןעוו
 טאג, :ןעצרַאה ןיא טלָאהרעדיוװ טפנוקוצ רעטסואוועבנוא רעד ראפ קערש סיוא
 "! ףךיז םעראברע ,טָאנ ! ךיז םעראברע ,טָאנ ! ךיז םעראברע
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16 

 ןייז .ןעבעל-ןעילימַאפ ןייק ןופ טסואוועג טינ ?הָאמ ןייק טָאה יקסנָארוװ
 ןיא טָאה עכלעוו ,טפַאשלעזעג רערעכעה ןיא טצנַאלגעג טייהרעגנוי טָאה רעטומ
 טַאהעג ,ךָאנרעד ךָאנ רעדנוזעב ןוא ,הטַארייהרעפ ןעוועג זיא יז סָאװ טייצ רעד
 -ָאפ ןייז .טסואוועג טָאה טפַאשלעזעג עצנַאג איד עכלעוו ןופ ,ןענַאמָאר עלעיפ
 -עשזַאּפ ןיא ךיז רע טָאה ןעניוצרע ןוא ןעקניידעג טנעקעג םיוק רע סָאה רעט
 ,סוּפרָאק

 רע זיא ,רעיציפָא רעדנעצנעלנ רעגנוי רהעז סלַא ?הוש איד גידנעגידנע

 טינ .ןעשנעמ-רעטילימ רענרוברעטעּפ עכייר איד ןופ געוו ן'פיוא ףױרַא דיילג

 ,טפַאשלעזעג רענרוברעטעּפ ןיא ןערהַָאפסיױא טגעלפ רע סָאװ ףױרַאד נידנעקוק

 ,טפַאשלעזעג רעד ןיא טינ ןעמוקעגרָאפ סעבעיל ענייז עלַא ןענייז ןעגעווטסעד ןופ

 -עּפ ןיא ןעבעל ןעבָארג ןוא ןעכייר א ךָאנ ,סָאד רע טָאה אווקסָאמ ןיא

 -נעהָאנ ןיא ןייז וצ ןופ ןעגינעגרעפ םעד טכוזרעפ להָאמ ןעטשרע םוצ ,גרובסרעט
 עכלעוו ,לעדיימ רעגידלושנוא ןוא רעבעיל ,רעכילטלעוו א טימ ןעגנוהיצעב ערעט
 לָאז סע זא ,ןעמוקעג טינ ןעניז ץפיוא רָאנ זיא םהיא .ןעמוקעב בעיל םהיא טָאה
 -עג רע טָאה רעלעב ףיוא .יטיק וצ גנוהיצעב ןייז ןיא סעטכעלש סעּפע ןייז ןענָאק
 טימ טָאה רע .זיוה רעייז ןעכוזאב טנעלפ רע ; רהיא טימ ךילכעזטּפיוה טצנַאט
 -ַאנ יילרעלא ; טפַאשלעזעג ןיא ךילנהעוועג טדער ןעמ סָאװ ,סָאד טדערעג רהיא
 -עב א ןעבעגעגוצ גידנעלעוו טינ טָאה רע עכלעוו וצ ,טייקשירַאנ רעבָא ,טייקשיר

 .ןעגיוא ערהיא ןיא ננוטיידעב רעדנוז

 עג טינ ךאז רעדנוזעב ןייק רהיא טָאה רע סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ
 רע טָאה ,ןעגיוא איד ןיא ןעמעלא ראפ ןעגָאז טנאקעג טינ טלָאװ רע סָאװ ,טנַאז
 סָאװ ןוא ,םהיא ןופ גיננעהבא רהעמ ןוא רהעמ ץלא טרעוו איז זַא ,טלהיפעג ךָאד

 ןוא ,ןעוװעג םיא רַאפ ןיא רעמהענעננַא ץלַא ,טלהיפעג סָאד טָאה רע רהעמ
 ,רעכילטרעצ ןערָאװעג זיא רהיא וצ ?הימענ ןייז

 -עב א טָאה יטיק וצ גוצעב ןיא גנולדנאה ןייז זא ,טסואוועג טינ טָאה רע
 הנותח טכיזבא רעד ןהִא ךעלדיימ ןערהיפראפ טסייה סָאד זא ,ןעמָאנ ןעטמיטש
 -גולדנַאה עטכעלש איד ןופ ענייא זיא גנורהיפרעפ אזא זא ןוא ייז טימ ןעבָאה וצ

 םהיא .רע איו יוזא טייל עגנוי עדנעצנעלג ןעשיווצ ךילנהעווענ ןענייז עכלעוו ,ןעג

 רע ןוא ,ןענינעגרעפ םעד טקעדטנע רעטשרע רעד טָאה רע זַא ,טכודעג ךיז טָאה

 .גנוקעדטנע ןייז ןופ טַאהעג האנה טָאר

 ןיא טדערעג ןעבָאה ןרעטלע ערהיא סָאװ ,ןערעה טנַאקעג טלָאװ רע ןעוו

 -דנַאטש םעד ףיוא ןעלעטש סטנָאקעג ךיז טלָאװ רע בוא ; דנעבא ןעגיזָאד םעד

 רע ביוא ךילקילגנוא ןייז טעוװ יטיק זא ,ךיז ןעסיוורעד ןוא עילימאפ ןופ טקנוּפ

 טלָאװ ןוא טרעדנואוועג רהעז ךיז רע טלָאװ ,ןעבָאה הנותח טינ רהיא טימ טעוו

 םהיא טגניירב סָאװ סָאד זא ,ןעביולג טנַאקעג טינ טָאה רע .טביולגעג טינ סָאד

 יוזא ןייז ןענָאק לָאז ,ןעגינעגרעפ א רהיא ךילכעזטּפיױה ןוא ,ןענינגרעפ לעיפ ױזַא
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 וצ הנותח ביוחמס זיא רע זא ,ןעביולג טנאקעג רע טלָאװ רענינייוו ךָאנ .טכעלש
 | .ןעבָאה

 ,ךילנעמ סלא ןעזיווענסיוא טינ ?הָאמ ןייק ךיז םהיא טָאה ןעבָאה הנותח
 ,עילימאפ ןיא סָאה רע רונ ,ןעבעל-ןעילימאפ ןייק טבעילענ טינ רונ טינ טָאה רע

 ,םערמערפ סעּפע ךיז טלעטשענרָאפ ןַאמ ןעהטַארייהרעפ ַא ןיא סנרעדנַאזעב ןו
 ,סעכילרעכעל --- סעלא ןופ רהעמ ןוא סעכילדנייפ

 -עג א ראפ סָאװ ןעגיטכעדראפ טנַאקענ טינ טָאה יקסנארוו ?הָאוװבָא רונ
 -עווטסעד ןופ ,ןרעטלע סיטיק ןעשיווצ םהיא ןעגעוו ןעמוקעגרַאפ זיא סע ךערּפש
 ,ס'יקצאברעשטש איד ןופ ןעננאגענסיורא דנעבא ןעניזַאד םעד ןיא רע ןעוו ןעג
 טריטסיזקע טָאה סָאװ ,דנאב רעמייהעג רעניטסיינ רענעי זַא ,טלהיפרעד רע טָאה

 זא ,קרַאטש יוזא דנעבא םעד ןיא טגיטסעפראפ ךיז טָאה ,יטיק ןוא םהיא ןעשיווצ
 רע טָאה ןעמהענרעטנוא ףראד רע סָאװ רונ .ןעמהענרעטנוא סָאװ סעּפע זומ רע
 | .ןעטכארטוצ טנַאקעג טינ ןיילא

 -עג טינ ךאז ןייק ןעבָאה איז טינ ,ךיא טינ סָאװ ,גיטכערּפ ,טוג זיא סע,
 םענעהעזעגנוא םעד טָא ןיא ךיז ןעהעטשרַאפ רימ רונ ,ןעטייווצ םעד רענייא טנָאז
 ,רעמיא ןופ רערהעלק ,טנייה רונ ,עמיטש ןופ קורדסיוא ןוא ןעקילב טימ ךערּפשעג
 -נייא איוו ,ךילבעיל איוו ןוא .ךימ סבעיל איז זא ,טימרעד טגָאזעג רימ איז טָאה

 -ייר ,רעכעב סעּפע ןיילא ךיז ?היפ ךיא ! ךיליורטרעפ איוו ךילכעזטפיוה ןוא ךַאפ
 .סעטונ ?עיפ זיא רימ ןיא זא ןוא ץראה א ןאראפ זיא רימ ייב זַא ,?היפ ךיא ,רענ
 ןוא , : טנָאזעג טָאה איז ןעוו ! ןעגיוא עטבעילרעפ ,עכילבעיל עגיזָאד איד ,ָא
 "...ר ה עז

 --- .טוג זיא רהיא ןוא ,טוג זיא רימ .טינ ךאז ןייק זיא ונ ? סָאװ זיא ונ,
 רע ואוו ,עגארפ רעד ןעגעוו טכארטרעפ ךיז טָאה ןוא ןהָאטענ רדעלק א רע טָאה
 ,דנעבא ןעניזָאד םעד ןופ טייצ ענעבעילבעגרעביא איד ןענניירבראפ לָאז

 טָאה רע ןיהואוו רעצעלּפ עלא ןעפַאלעגכרוד ןענייז גנולעטשרָאפ ןייז ןיא

 טימ ןעקנירט רעינאּפמאש ,בולק ןיא, .ןעגניירבראפ ןערהָאפוצ טנַאקעג טציא
 רועלפ עד ַאטַאש ןיא .ןערהָאפ טינ ןיהַא לעוװ ךיא ,ןיינ ? ןעוַָאטַאנניא
 טָאה'ס ,ןיינ ? ןַאקנַאק ,ץנעט ,ןעטעלּפוק ,ןיקסנאלבא ןעניפענ ךיא לעװ טרָאד
 טלהיפ ןעמ ,זיוה סיקצאברעשטש בעיל ףיא בָאה עקַאט ראפרעד טָא ! ןעסערעד

 קעווא זיא רע ןוא ".םייהא ןערהָאפ לעוו ךיא .רעסעב טרעוו ןעמ זא ,ןיילא סעּפע

 ןעגניירבניירא רעמונ ןיא ךיז וצ ןעסייהעג טָאה ,ָאססויד ןיא ,לעטָאה ןייז ןיא
 טניילעגקעווא רונ טָאה רע איו ןוא ,ןהָאטעגסיוא ךיז ךָאנרעד ןוא ,טיורבדנעבא
 .ףָאלש ןעניטפערק א טימ ןעפַאלשעגנייא ךיילג רע זיא ןעשיק ן'םיוא ּפָאק ןייז

7 

 ןערהָאפעגוצ רע ןיא הירפ-רעד-ןיא ףלע רעגיײזַא גָאט ןעטייווצ םעד ףיוא
 איד ןוא ,רעטומ ןייז ןענעגעגעב ןהאבנעזייא רעגרובסרעטעּפ ןופ עיצנַאטס רעד וצ
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 ןעטיירב םעד ןופ ּפערט איד ףיוא ןעפַארטעג טָאה רע עכלעוו ,ןָאזרעּפ עטשרע

 גוצ ןעבלעזמעד טימ טראוורע טָאה רעכלעוו ,יקסנאלבא ןעוועג זיא גנַאנפױרַא

 : .רעטסעווש ןייז

 ךָאנ =- יקסנאלבָא ןהָאטעג יירשעג ַא טָאה -- ! טכיולברוד רעייא ! א ---

 | ? ןעמוקעג אוד טסיב ןעמעוו

 רערעדעי איו ,לעכיימש א טימ טָאה-- ןענגעגעב רעמומ ןיימ ,ךיא---

 איז -- דנַאה ןייז גידנעקירד ,יקסנָארוװ םרעפטנעעג ,ן'יקסנאלבָא טנעגעגַאב סָאװ

 | - .גרובסרעטעּפ ןופ ןעמוקנָא טנייה ףרַאד

 ..רעגייז א ייווצ זיב דנעבא ןעטצעל טראוועג ריד ףיוא בָאה ךיא ןוא ---

 | | ? סיקצאברעשטש איד ןופ ןערהָאפעג אוד טסיב עשז ןיהואוו

 יא רימ ,גידנעגָאז תמא םעד -- יקסנארוו טרעפטנעעג טָאה -- םייהא ---

 טלָאװעג טינ ץעגרע בָאה ךיא זא ,טרָאד דנעבא םעד ךָאנ םהענעגנא יוזא ןעוועג

 : | | .ץרעג

 -רעפ ךעל'םירוחב ןוא עדָארַאּפ רעייז ןופ עגיציה דרעפ ןעקרעד ךיא ---

 שטיוועידאקרא ןאפעטס ןהָאטעג רימאלקעד א טָאה -- ןעניוא ערעייז ןופ עטבעיכ

 .ןעניוועל םרימאלקעד ןעטכענ סָאד טָאה רע איוו ןפוא ןעבלעזמעד ףיוא

 טנעקייל רע ןזַא ,ענימ ַא טימ ןהָאטעג ?עכיימש ַא טָאה יקסנארוו

 : .ךערּפשעג םעד טרעדנעעג ךיילג רעבָא טָאה רע ,בָא טינ סָאד

 .טגערפעג רע טָאה -- ? אוד טסנענעגאב ןעמעוו ןוא ---

 .יקסנַאלבָא טגָאזעג טָאה --- רעמיצנעיורפ עקנינהעש א ? ךיא ---

 | 2 - { רָאג ױזַא --

 יקסנאלבָא טכַאלעג טָאה -- !טכעלש טקנייד סָאװ ,רעד זיא טכעלש --

 | .אננא -עטסעווש ןיימ זיא'ס --- ךורּפש ןעשיזיוצנַארפ םעד טימ

 .יקסנארוו טגָאזעג טָאה -- ! אניגערַאק ,ךא ---

 | ? אמתסמ איז טסנַאק אוד ---

 טָאה -- טינ קניירעג ךיא ,ךילקריוו ... .ןיינ רעדָא ! אי זא ,ךיז טכוד ---

 ייב רהָאלק טינ ךיז גידנעלעטשראפ ,יקסנארוו טרעפטנעעג טייהנעגָארטוצ טימ

 .סענילייווגנאל ןוא סענזירּפאק סעּפע אנינעראק ןעמָאנ םעד

 רעגָאװש ןעטסהירעב ןיימ ,ןעשטיװָארדנַאסקעלַא ייסקעלא רעבָא ---

 | | .טלעוו עצנאג איד ךָאד ןעק םהיא .סיוועג אוד טסנעק

 ,םהיא ןעגעוו ןערעה ןופ ןוא ןעהעזנָא ןופ םהיא ןעק ךיא טסייה סָאד ---

 ,רעטנרהעלעג א ,רעגולק א רהעז סעּפע זיא רע ןַא ,עיצַאטוּפער ןייז ןופ סייוו ךיא

 ..ןיימ ןיא טינ זיא סָאד זא ,ךָאד טסייוו אוד רעבָא . . .רעכילטעג א רָאנ סעּפע

 - .שילגנע ףיוא יקסנארוו ןעזָאלעגסױא טָאה --- ןיַאֿל יַאמ ןיא טַאנ

 ,רָאטַאװרעסנַאק א לעסיבא ; שנעמ רעגידריווקרעמ א רהעז זיא רע ,אי ---

 רעליואוו א -- שטיוועידאקרא ןאּפעטס טקרעמעב טָאה --- שנעמ רעליואוו א רעבָא

 יו י | .שנעמ

 ןעלעוו --- גידנעלכיימש ,יקסנארוו טגָאזעג טָאה -- טוג םהיא זיא ,ונ =- ,

 ןהָאטעג :ערפ א רע טָאה -- ? אוויד רעד ראפ טעקנאב א ןעכאמ גאטנוז רימ

 .טמעראעג ן'יקסנאלבא גידנעמהענ
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 אוד טסָאה ,ךא .ןעטפירשרעטנוא ןעביילק ?עו ךיא .שרעדנא טינ ---
 ןהָאטעג גערט א טָאה -- ? ןיוועל דניירש ןעטוג ןיימ טימ ןעטכענ ךיז טנאקעב
 | ,יקטנאלבָא

 .ןערהאפעגקעווא דלאב ןיא רע רעבָא 9 ןעד איוו ---

 ? תמא טינ ,ננוי רעליואוו א זיא רע -
 סָאד זיא סָאװראט --- יקסנארוו טרעטטנעעג טָאה -- טינ םייוו ףיא ----

 ןעמעוו טימ איד ןופ םהַאנטיױא טימ ךיז טחעטשרעפ ,רעוקסָאמ עלא ןיא םעּפע
 יז ןעלעטש סעּפע .סעניכעטש ,טעדנעדיינש סעּטע רעװקסָאמ עלא ןיא ,דייר ךיא
 ןעזַאל ןעלעוו סעּפע גידנעטש ןעטלָאװ ייז איוו יוזא ,זייב ןרעוו ., םָאביד עלא ךיז
 . .ןעלהיפ ןעטייווצ םעד

 גידנעכאל טָאה -- ..סעכלעזא ןאראט סעטע ןיא ייז ןוא ,תמא ---
 - ,שטיוועידאקרא ןאּפעטס טרעטטנעעג דךאלהערפ

 -נעזייא ןא וצ ןהָאטעג דנעוו א ךיז יקסנאדוו טָאה -- ? דלאב ? טָאװ --- =
 ,ןעטמַאעב ןהאב

 ,רעניד-ןהאבנעזייא רעד טרעפטנעעג טָאה -- םיורא ןיוש זיא גוצ רע ---
 ןיא ןעזיוועג רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ךיז טָאה גוצ ןופ גנורעטנעהענרעד איד

 ,עיצנַאטס ן'פיוא ןעמוקענרָאפ ןענייז עכלעוו ,ןעגגוטיירעברַאפ ןופ גנוגעוועב רעד
 -נַאשז ןופ 'גנוניישרע רעד ןופ ,טעקישטשלעטרַא איד ןופ םענעפױלמורַא איד ןופ
 ןענעגעגַאב וצ ןעשנעמ רהעמ ץלַא ןופ ןערהָאפוצ םעד ןופ ןוא רעניד ןוא ןערָאד
 עטייוו איד ףיוא ןוימַאמַאקַאל םעד ןופ ףייפ רעד טרעהעג ךיז טָאה סע .ןעמעוו
 .טערעווש רהעז סעּפע ןופ ךיז ןענארט סָאד ןוא ןעסלער

 ךיז טָאה סע ןעמעוו ,שטיוועידאקרא ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה --- ןייג --

 וצ גוצעב ןיא ןעטכיזבַא םניוועל ןענעוו ןיקסנארוו ןעלהעצרעד טלָאװעג רהעז
 -רענ א רהעז זיא רע ,ןעניוועל טצעשעגבא גיטכיר טינ טסָאה אוד ,ןייג --- יטיק
 זיא רַאפרעד רעבָא ,תמא ,םהענעגנַאנוא לָאמ סעכנאמ ןיא רע ןוא שנעמ רעזעוו
 ַא ןוא ,רוטַאנ עכילטייהרהַאו ,עכילרהע ַאזַא ןיא סָאד ,ךילבעיל רהעז טּפָא רע
 ערעדנוזעב אי ,ןעכאזרוא ערעדנוזעב ןעוועג ןענייז ןעטכענ רונ .ץרַאה סענעדלָאג
 רעדָא ךילקילג רהחעז רערעװטנע ןייז טנַאקעג טָאה רע עכלעוו רעביא ,ןעכַאורוא
 ,ךילקילננוא רהעז

 : ךיילנ ןהָאטעג גנערט א טָאה ןוא טלעטשעגבָא ךיז טָאה יקסנָארו |
 "העלקרע ןַא סכַאמענ רשמא ןעטכענ טָאה רע רעדָא ? סָאװ טסייה טָאד --- |

 ....9 ןירעגעווש רענהעש ןייד גנור
 -לעזַא סעּפע --- שטיוועידאקרא ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה --- ןייז ןָאק טע ---

 ןוא טרָאד ןופ קעװַא הירפ זיא רע ביוא ,אי .ןעזיוועגסיוא ןעטכענ רימ טָאה סעב
 איוו גנאל ױזַא ןיוש ...יוזא סיוועג סָאד ןיא ,טניילעגפיוא טכעלש ןעוועג ךָאנ זיא
 ,ףיילטיס רחעז םהיא טיט בָאה ךיא ,טבעילרעט זיא רע

 -עב ַא ןעטרַאװרע ןָאק .איז זא ךיא קנייד ,סנעגירעביא .,,! רָאג יוזַא ---
 טָאה ,טסורב ןייז גידנעכיילגסיוא ,ןוא יקסנארוו טנַאזעג טָאה --- ייטרַאּפ ערעס
 זיא סָאד ,אי ..,.טינ םהיא ךיא ןָאק ,סנעגירעביא --- ןהענוצמורַא ןעביױהעגנָא רע
 ןהָאט וצ ןעבָאה ֹוצ סיוא רעסעב עלעיפ ןעכיילק םעד רעביא ! ענַאל ערעווש ַא
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 גונעג טינ טסָאה וד זַא זיולב סָאד טזייוו ,טינ טהעג סע זַא טרָאד .ס'ַארַאלק טימ
 ןיוש זיא טָא רעבָא .לָאשנָאװ ן'פיוא ָאד זיא עדריוו עצנַאנ ןייד --- ָאד ןוא ,דלעג
 | ,גוצ רעד

 -ייא ןיא .ןיטָאמַאקַאל רעד טפייפעג ןיוש טָאה ןעטייוו ןופ ,ךילקריוו
 ךיז ןעלסיורט וצ ןעביוהעגנָא עמרָאפטַאלּפ איד ןיוש טָאה םורא ןעטונימ עגינ
 ןופ רעטנורא ןערָאװעג ןעגָאלשעגבָארַא זיא רעכלעוו ,ףּפמַאד טימ גידנעזָאלב ןוא

 ץֶלַא םהיא רעטניהַא ןוא ,וויטָאמָאקַאל רעד ןענַארטענכרוד ךיז טָאה ,טסָארפ
 רעד ןעמוקעגרעטנוא זיא עמרָאפטַאלּפ איד גידנעלסיורט רהעמ ןוא רעמַאזננַאל
 רעטיצ ַא ךילדנע ;טעשטויוואקס טָאה ס ָאוװ ,דנוה ַא טימ ןוא שזַאגַאב טימ ןָאנַאװ
 ,סענָאגַאװ:רישזַאסַאּפ איד ןעמוקעגרעטנוא ןענייז ךיז ןעלעטשבָא ן'רַאפ גיד'נהָאט

 -בָארַא זיא ,ןהעג ןעטימ ןיא לַאנגיס-ףייפ ַא גידנעבעג ,רָאטקודנָאק רעקנילפ רעד
 -עגנוא יד זייווגיצנייא בָארַא ןעביױהעגנָא ןעבָאה םהיא ךָאנ דלַאב ןוא ,ןעגנורּפשעג
 -ןקמורא ןוא דַארג ךיז גידנעטלאה ,רעציפָא-יעדרַאג ַא ; ןערישזַאסַאּפ עגידלוד
 -כיימש ךַאלהערפ ,שַאט-עזייר ַא טימ ל'רחוס רעכילגעווַאב ַא ; גניירטש ךיז גידנעק

 .עציילּפ ןרעביא קַאז ַא טימ רעױּפ ַא ; גידנעל
 איד טקוקעב טָאה ,ןיקסנאלבא טימ ןעמַאזוצ ןענַאטשעג זיא יקסנָארוװ

 רעד ןעגעוו ןעסעגרַאפ ןעצנַאג ןיא טָאה ןוא עדנעמוקסיורא איד ןוא סענָאגַאװ
 םהיא טָאה ,ן'יטיק ןענעוו ךיז טסואוורעד סָאוװ-רונ טָאה רע סָאװ ,סָאד ,רעטומ
 ןוא טכיילגעגסיוא גידנעלעוו טינ ךיז טָאה טסורב ןייז .טהערפעגנ ןוא טציירעג
 .רעגעיז סלַא טלהיפעג ךיז טָאה רע .טצנַאלגעג ןעבָאה ןעגיוא איד

 טָאה --- גנולייהטבא רעניזָאד רעד ןיא זיא ַאיַאקסנַארוװ ןיפערג איד ---
 ,ןיקסנָארוװ וצ גידנעהעגרעטנוא ,רָאטקודנַאק רעגנוי רעד טנָאזעג

 טנַָאמרעד ןוא טקעוװוענפיוא םהיא ןעבָאה רעטרעוו סרָאטקודנָאק םעד

 -רַאה ןיא .ןעפערט ךיילג רהיא טימ ךיז ףרַאד רע זַא ןוא רעטומ רעד ןעגעוו םהיא
 ,סָאװ רַאפ גידנעסיוו טינ ןיילַא ןוא ,רעטומ ןייז טריטקעּפסער טינ רע טָאה ןעצ

 ןיא ,זיירק םעד ןופ ןעפירגעב איד טיול ?להָאוובָא ,טבעילעג טינ ךיוא איז רע טָאה

 -רָאפ טנָאקעג טינ ךיז רע טָאה ,גנוהיצרע ןייז טיול ןוא ,טבעלעג טָאה רע ןעכלעוו
 -ענ דַארנ ןעטסכעה ןיא איוו ,רעטומ רעד וצ ןעגנוהיצעב ערעדנַא .ןייק ןעלעטש

 -עג ןוא טריטקעּפסער איז טָאה רע רענינייוו סָאװ ןוא ,עכילפעה ןוא עמאזכראה
 .ןעגנוהיצעב איד רעכילפעה ןוא רעמַאזכרָאהעגנ ץלַא ,טבעיל

.8 

 גידנעהעגניירַא ןוא ןָאגַאװ םוצ רָאטקודנָאק םעד ךָאנ קעװַא זיא יקסנָארוװ
 ַא ןעזָאל וצ םוא טלעטשעגבָא ךיז רע טָאה ,רעטומ ןייז וצ גנוליירטבא רעד ןיא |

 .עמַאד רעדנעהעגסיורא ןַא רַאפ געוו
 םעד ןופ טָאה ,ןעשנעמ ןעכילטלעוו ַא ןופ טקַאט ןעטנהעוועג םעד טימ
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 -עב יקסנארוו עמַאד רעד ןופ ןעהעזסיוא ןעכילרעסיוא םעד ףיוא קילב ןעטשרע
 טגידלושטנע ךיז טָאה דע .טפאשלעזעג רערעכעה רעד וצ טגנַאלעב איז זַא ,טמיטש
 -טיונ איד טלהיפרעד רעבָא טָאה רע ,ןָאגַאװ ןױא ןהעגניירַא ןעביוהעגנָא טָאה ןוא
 ןיא איז ?לייוו רַאפרעד םינ ,רהיא ףיוא ןהָאט וצ קוק ַא לָאמַא ךָאנ טייקגידנעוו
 עכלעוו ,ןח םענעדיישעב ןוא טייקלופקאמשעג רעד תמהמ טינ ,ןהעש רהעז ןעוועג
 -סיוא םעד ןיא סָאוװ םעד תמחמ רונ ,רוניפ רעצנַאג רדיא ןיא ןעהעזעג ךיז ןעבָאה
 ןוא סעכילטרעצ ,סעכייוו סעּפע ןעוועג זיא םינּפ ןעכילבעיל רהיא ןופ קורח

 .טעטפנאז

 ,ֿפָאק םעד ןהָאטעג רהעק ַא ךיוא איז טָאה ,טקוקעגמוא ךיז טָאה רע ןעוו
 -עג איד ןופ ?לעקנוד ןעהעזעגסיוא ןעבָאד עכלעוו ,ןעגיוא עיורג עדנעצנעלנ ערהיא
 ךיז טלעטשעגבָא םַאזקרעמפיוא ,ךילדניירפ ןעבָאה ,ןעמערב עצרַאװש ,עטכיד

 ךלַאב רעבָא ךיז ןעבָאה ייז ; טנעקרעד םהיא טלָאװ איז איוו ױזַא ,םינּפ ןייז ףיוא
 ןיא .טכוזעג ןעמעוו ןעטלָאװ ייז איוו ,עדנעהעגייברעפ איד ףיוא ןעגָארטעגרעביא

 -עגקירוצ ַא ןעקרעמעב וצ ןעזעיוועב יקסנארוו טָאה קילב ןעצדוק ןעניזָאד םעד
 -ענ טָאה ןוא טכיזעג רדיא ףיוא טלעיּפשענ טָאה עכלעוו ,טייקגידעבעל ענעטלאה
 ,פעכיימש ןערַאבקרעמעב םיוק םעד ןוא ןעניוא עדנעצנַאלג איד ןעשיווצ טבעווש
 סעּפע ןופ סולפרעביא ןַא איוו ױזַא .ןעּפיל עטיור ערהיא טעדנורעג טָאה רעכלעוו
 -סיוא ןעליוו רהיא ןהֶא ראג טָאה סָאװ ,רעּפרעק ןעצנַאג רהיא טליפרעביא טלָאװ
 טָאה איז .?לעכיימש םעד ןיא ןוא קילב רדיא ןופ ץנַאלג םעד ןיא ךיִז טקירדעג
 -כרוד טָאה סָאד רעבָא ,ןעניוא ערהיא ןופ טייקניטכיל איד ןעשַאלרעפ ןויכ ַא טימ
 םענענייא רהיא ןעגעגנ לעכיימש ןעראנקרעמעב םיוק רהיא ןיא ךיז ןעטכיולעג

 .ןעליוו
 -לא ענעקורט א ,רעטומ ןייז ,ןָאנַאװ ןיא ןעגנַאנעגנײרַא זיא יקסנארוו

 ןיא ךיז גידנעקוקנייא םינּפ םעד טשטיינקעג טָאה ,ןעניוא עצרַאװש טימ עקשטעט
 רעד םהיא טָאה איז .ןעּפיל עניד ערהיא טימ טלעכיימשענ לעסיבַא טָאה ןוא ןהוז

 פוק א ןעניובעגנָא ךיז טָאה רע רעכלעוו רעביא ,דנַאה ערַאד עניילק רהיא טננַאל
 ןיא ןהָאטעג סוק א םהיא איז טָאה דנַאה ןופ ּפָאק ןייז נידנעביוהפיוא ןוא ,ןהָאט
 ,םינּפ

 ,טָאג ןעקנַאד 4? דנוזעג ? עמַארגעלעט איד ןעטלַאהרע אוד טסָאה ---
 "וצ ,ןהוז רעד טגָאזעג טָאה -- ? ןערהָאפרעד םהענעגנא רהיא טייז --- |

 ןרעטניח ןופ עמיטש-ןעיורפ ַא גידנערעה גיליוונוא ןוא רהיא ןעבעל ךיז גידנעצעז
 עמאד רענעי ןופ עמיטש איד ןעוועג זיא סָאד זַא ,טסואוועג טָאד רע .?ערהיט
 : | | ,גנַאגנײרַא םייב

 -ענ טָאה -- ןעדנאטשרעפנייא טינ ךייא טימ ןעגעווטסעד ןופ ןיב ךיא ---
 .עמיטש-ןעמַאד איד טגָאז

 ,םַאדַאמ ,ןעטכיזנא רענרובסרעטעּפ ---
 איז טָאה -- יורפ א ןופ ןעטכיזנא ךאפנייא רונ ,רעגרובסרעטעּפ טינ ---

 .טרעפטנעענ
 .עלעטנעה רעייא ןהָאט וצ סוק ַא טביולרע ,ןונ ---
 ,קוק ַא טסנילעפעג טיג ןוא .שטיווָארטעּפ ןאװיא ,ןעהעזרעדיוו ףיוא ---
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 עמאד איד טגָאזעג טָאה --- רימ וצ םהיא טקיש ןוא ,ָאטינ רעדורב ןיימ ָאד זיא וצ
 ,פערהיט םוצ ןעננַאנעגוצ זיא ןוא

 ןהָאטעג גערפ ַא טָאה -- ? רעדורב רעייא ןענופעג ןיוש רהיא טָאה --

 .עמאד רעד וצ ךיז נידנעדנעוו יקסנָארוו
 | ,אנינעראק זיא סָאד זַא ,טנָאמרעד טציא ךיז טָאה יקסנָארוװ
 ףיא ,ךימ טנידלושטנע -- טגָאועג רע טָאה -- ָאד זיא רעדורב רעייא ---

 .,גידנעהעגייברעפ ױזַא ןעוועג זיא טפַאשטנַאקעב רעזנוא ,טנעקרעד טינ ךייא בָאה
 ,טינ סיוועג ךימ טקניידעג רהיא זַא -

 םוראוו ,טנעקרעד ףךייא טלָאװ ךיא -- טנָאזעג איז טָאה -- ! ןיינ ,א --

 ןעגעוו זיולב טדערעג געוו עצנַאג סָאד ,ךיז טכוד ,רעטומ רעייא טימ ןעבָאה רימ
 .ןעקירדוצסיוא טייקרעטנומ רהיא ךילדנע גידנעביולרע ,טגָאזעג איז טָאה -- ךייא
 ,ָאטינ ץלא ךָאנ זיא רעדורב ןיימ ןוא -- לעכיימש ַא ןיא ךיז

 .ןיפערג עטְלַא איד טנָאזעג טָאװ -- אשאילא ,ףור ַא ךָאד םהיא ביג ---
 : ןהָאטעג יירשעג ַא טָאה ןוא עמרָאּפטַאלּפ רעד ףיוא סיורא זיא יקסנָארוז
 ! ָאד ! יקסנאלבָא --
 ,ןוא ןעגנַאגעגוצ זיא רעדורב רעד זיב טרַאװעג טינ טָאה אנינעראק רעבָא

 ךיז ןהָאטעג זָאל ַא טירט עטכייל טימ ןעסָאלשטנע איז טָאה ,םהיא גידנעהעזרעד
 רהיא וצ זיא רעדווב רעד רונ איוו ןוא ,ןָאגַאוו ןופ גידנעהעגסיורא ,םחיא וצ

 ן'יקסנארוו טשַאררעביא טָאה עכלעוו ,גנוגעוועב ןייא טימ איז טָאה ,ןעגנַאנעגוצ
 טּפַאכעגמורַא ,ננוגעוועב רעזעיד ןופ עיצַארג רעד ןוא טייהנעסַאלשטנע רעד טימ
 ןוא ךיז וצ ןעניוצענוצ לענש םהיא טָאה ,דנַאה רעקניל רהיא טימ זלַאה ןייז

 -יימשעג טָאה ןוא רהױא ףיוא טקוקעג טָאה יקסנָארװ ,ןהָאטעג סוק ַא קרַאטש
 רעטומ איד זא ,ךיז גידנענָאמרעד רעבָא .,סָאװ רַאפ גידנעסיוו טינ ןייֵלַא ,טלעכ

 /  ,ןָאנַאװ ןיא ןיירא רעדעיוו רע זיא ,םהיא ףיוא טרַאװ
 -עוװ ןיפערג איד טגָאזעג טָאה -- ? ךילבעיל רהעז זיא איז ,תמא טינ --

 ףךיא ןוא ,רימ ןעבעל טצעזעגקעוַא סָאד איז טָאה ןַאמ רהיא --- אנינעראק ןעג
 ןוא ,ונ .טדערעג רהיא טימ רימ ןעבָאה געוו ןעצנַאנ םעד .ןעוועג ןרעג רהעז ןיב
 ,דניירפ ןיימ ,טוג רהעז ,טונ רחעז .טבעילרעפ גידנעטשלָאפ ..,ןעמ טנָאז ,אוד

 -עג טָאה -- אמַאמ ,ןָא טעטייד רהיא סָאװ ףיוא טינ העטשרַאפ ךיא --

 | | ? רימ ןהעג ,סָאװ ,ונ --- ןהוז רעד טלַאק טרעפטנע
 ןופ דעישבא ןעמהענ וצ םוא ןָאנַאװ ןיא ןיירַא רעדיוו זיא אנינעראק

 : .ןיפערג רעד
 -ורב ןיימ ךיא ןוא ,ןהוז רעייא טנעגעגעב רהיא טָאה ,ןיפערגנ טָא ,ונ ---

 ךיז ןעבָאה סעטכישעג עניימ עלַא ןוא -- טנָאזועג ךאלהערפ איז טָאה -- רעד

 .ןעלהעצרעד וצ סָאװ ןעוועג טינ ןיוש זיא רעטייוו ,ןעמונעגסיוא
 ךיא -- דנַאה רהיא גידנעמהעננא ,ןיפערג איד טנָאזעג טָאה --- ,ןיינ ,ָא ---

 -וא ןעלהיפ טינ ךיז טלָאװ ןוא טלעוו עצנַאג איד ןערהָאפעגמורַא ךייא טימ טלָאװ
 -עגנַא זיא סע עכלעוו סימ ,ןעיורפ עכילבעיל ענעי ןופ ענייא טייז רהיא .ניטעימ -

 יזא טינ טקנייד ןהוז רעייא ןעגעוו ןוא .ןעגייווש וצ יא ,ןעדייר וצ יא םהענ

 .לָאמַא ךיז ןעדייש וצ טינ ןערהיפסיוא טינ ךָאד ןָאק ןעמ .לעיפ
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 אנינעראק אננא

 ןוא ךיילג רהעז ךיז גידנעטלַאה ,ךילגעוועבנוא ןענַאטשעג זיא אנינעראק
 .טלעכיימשעג ןעבָאה ןעגיוא ערהיא

 ןיפערג איד טָאה -- עלעגניא א ןַארַאפ זיא אנוועידַאקרַא ַאנננַא ייב --

 טימ ךיז טָאה איז ןוא ,ךיז טכוד ,רע זיא טלַא רהָאי טכַא -- ןהוז רדיא טרהעלקרע
 זיא איז סָאװ ,רהיא סָאד טרעטַאמ ראפרעד ,טדיישוצ טינ לָאמ ןייק ךָאנ םהיא
 -י ,ןערהָאפעגקעװַא םהיא ןופ

 ןעגעוו ךיא ,טדערעג ןיפערג רעד טימ טייצ עצנַאג איד ןעבָאה רימ ,אי --

 טָאה רעדעיוו ןוא אנינעראק טגָאזעג טָאה -- ןהוז רחיא ןענעוו איז ןוא ,ןהוז ןיימ
 ךיז טָאה רעכלעיו ,לעכיימש רעכילטרעצ א ,םינּפ רהיא ןעטכיולעב ?עכיימש ַא
 ,םהיא וצ ןעגיוצעב

 -עג דלַאב רע טָאה -- גיסירדרעביא ןערָאװעג סיוועג ךייא זיא סָאד --
 עכלעוו ,עקליפ עשיטעקאק עניזָאד איד ןעהילפ ןיא גידנעּפַאכרעטנוא טרעפטנע
 -טרָאפ טלָאװעג טינ םינּפַא טָאה איז רונ .ןהָאטעג ףרָאװ א םהיא וצ טָאה איז
 -לָא רעד וצ סעדנעוועג ךיז טָאה ןוא ןָאט ןעבלעז םעד ןיא ךערּפשענ םעד ןעצעז
 : ןימערנ רעט

 גָאט רעד איוו טקרעמעב טינ רָאנ בָאה ךיא .רהעז ךייא קנַאד ךיא ---

 .ןיפערג ,ןעהעזרעדיוו ס'פיוא .ןעפָאלרעפ ןעטכענ זיא

 ףימ טוָאל --- ןיפערג איד טרעפטנעעג טָאה -- עלעדניירפ ןיימ ,עידַא ---
 ,עקניטלַא ןא איוו ,ךאפנייא רָאג גָאז ךיא .לע'םינּפ ןעקנינהעש רעייא ןהָאט סוק ַא
 .ןעמוקעב בעיל ךייא בָאה ךיא זַא ,ךיילנ ךיא גָאז

 -עראק טָאה ןעגעווטסעד ןופ ,ןעוועג טינ זיא עזַארפ ַאזַא עװוָאברַאקס איוו
 "עג טיור זיא איז .ןופרעד ךיז טהערפעג ןוא טכביולנענ ןעצרַאה ןעצנאנ ןופ אנינ
 רעד רַאפ םינפ רהיא טלעטשעגרעטנוא טָאה ,ןעגיובעגנָא טכייל ךיז טָאה ,ןערָאװ
 לעכיימש ןעגינלעזמעד םומ ןוא טכיילגעגסיוא רעדיוו ךיז טָאה ,ןעּפיל סניפערג
 ןוא דנַאה עניילק איד ןהָאטעג קירד ַא טָאה רע .דנַאה איד ןיקסנָארװ טגנַאלרעד
 ,קורד דנַאה ןעשיגרענע רהיא טיס ,סנרעדנַאזעב סעּפע טהערפרעד ךיז טָאה
 ןיא איז .דנַאה ןייז טלעסיורטעג טסיירד ןוא שינרענע טָאה איז ןעכלעוו טימ
 "עג טכייל רַאברעדנַאז ױזַא טָאה רעכלעוו ,גנַאג ןעלענש א טימ ןעגנַאנעגסיױרא
 .רעּפרעק ןעלופ שביה רהיא ןענַארט

 .עקניטלַא איד טגָאזעג טָאה -- ,עכילבעיל ַא רהעז ---
 איד טימ טיילנעב איז טָאה רע .ןהוו רהיא טניימעג טָאה עגיבלעזסָאד

 ַא ןוא רוגיפ עזעיצַארג רהיא ןעהעזעג טינ רהעמ ךיז טָאה סע ןענַאװ זיב ןעגיוא

 איז איוו ןעהעזעג רע טָאה רעטסנעפ ןיא .םינּפ ןייז ףיוא ןעבעילבעג זיא לעכיימש
 ןוא ענייז ףיוא דנַאה רהיא טגיילעגפיורא טָאה ,רעדורב רהיא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא
 סעּפע ןעגעוו גיטנעק ,םהיא וצ ןעדייר ןעביוהעגנָא .גידעבעל ןוא ?ענש סעּפע טָאה
 סעּפע סָאד זיא םחיא ןוא ,טינ תוכייש ןייק ,יקסנָארוװ טימ ,םהיא טימ טָאה סאו
 | .ךילסורדראפ ןעוועג

 יה רע טָאה -- 4? דנוזעג גידנעטשלָאפ רהיא טייז ,ַאמַאמ ,סָאװ ,ונ ---
 .רעטומ רעד וצ ךיז גידנעדנעוו טלָאהרעד

 ,ףילבעיפ רהעז ןעוועג זיא רעדנַאטקעלַא ,לָאפטכַארּפ ,טוג זיא סעלַא ---
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 .אנינעראק אננא

 ,טנַאסערעטניא רהעז זיא איז .ןהעש רהעז ןערָאװעג זיא עירַאמ ןוא

 טָאה סָאװ םעד ןעגעוו ןעלהעצרעד וצ ןעביוהעגנָא רעדיוו טָאה איז ןוא
 בעילוצ ,עפיוט ס'לעקינייא רהיא ןעגעוו : טריסערעטניא סעלַא ןופ רהעמ רהיא
 טייקגידענג רעדנוזעב רעד ןעגעוו ןוא ,גרובסרעטעּפ ןייק ןערדָאפעג זיא איז סָאװ
 : .ןהוז ןרעטלע םוצ רסיק םעד ןופ

 רעטסנעפ ןיא גידנעקוק ,יקסנָארוװ טנָאזעג טָאה -- יטנערוואל זיא טָא --
 | -  .טשניוו רהיא ביוא ,ןהענ רימָאָל טציא --

 ,ןיפערג רעד טימ ןערהָאפעג זיא רעכלעוו ,יטנערוואל ,ײקַאל רעטלַא רעד
 טָאה ןיפערג איד ןוא גיטרַאפ זיא סעלַא זַא ,ןעדלעמ ןָאנַאװ ןיא ןעמוקעגניירַא זיא
 .ןהעג וצ ןעביוהעגפיוא ךיו

 .יקסנָארװ טנָאזעג טָאה -- ןעשנעמ רענינייוו ןענייז טציא ,טמוק ---

 ; לעטניה םעד ןוא שזַאיַאווקאס םעד ןעמונעג טָאה לעדיימ-טסנעיד איד
 ןעמונעג טָאה יקסנָארוװ .ךעלקעּפ עגירביא איד קישטשלעטרא רעד ןוא ייקאל רעד
 -ייז ,ןָאנַאװ ןופ ןעגנַאגעגסיורא ןיוש ןענייז ייז ןעוו רונ .רעטומ איד טמערַאעג
 ךָאנ .ןעפָאלעגייברעפ רע'םינּפ ענעקָארשוצ טימ ןעשנעמ עניניױא גנולצולּפ ןענ
 "נוא ןופ לעטיה ןייז ןיא עיצנַאטס ןופ קינלַאשטַאנ רעד ךיוא ןעפָאלעג זיא ייז

 -נעמ .טריסַאּפ טָאה סעכילנהעוועג רעסיוא סעּפע זַא גיטנעק .ריִלָאק ןעכילנהעוועג
 .קירוצ ןעפָאלעג גוצ ןופ ןענייז ןעש

 ...! ןרָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה .,.? סָאװ ...? ואוו ..,.? רעוו ...? סָאװ ---
 -ךעפ איד ןעשיווצ רעטרעוו טרעהעג ךיז ןעבָאה .,.! ט'נרה'רעד ...! טשטעווקוצ
 | ,עדנעפיולייב

 ךיוא ךיז ןעבָאה רעטסעווש ןייז טימ טמעראעג שטיוועידאקרא ןאּפעטס
 ןעמַאד איד .טלעטשעגבָא ךיז ןעכָאה ןוא רע'םינּפ ענעקָארשוצ טימ טרהעקעגמוא
 ןענייז שטיוועידאקרא ןַאּפעטס טימ יקסנַארװ ןוא ןָאנַאװ ןיא קירוצ ןיירַא ןענייז
 -נוא םעד ןופ ןעטייהלעצנייא איד ןעניפעגוצסיוא עגירעביא איד ךָאנ ןעפָאלעג
 | | ,קיִלנ

 ןעוועג רע זיא וצ טסואוועג טינ טָאה ןעמ ןעכלעוו ןעגעוו ,רעטכעוו ַא
 ןעסיורג ן'רעביא טצלעּפעגנָא רעווש ןעוועג זיא רע סָאװ םעד רעביא רעֶדָא רוכיש
 -יא ןיא ןוא קירוצ ףיוא טהעג וויטָאמָאקַאל רעד איוו טרעהעג טינ טָאה ,טסָארפ
 | | .טיוט ףיוא ןערָאװעג ןערהָאפעגרעכ

 ךֶאנ ייקאל םעד ןופ םעד ןענעוו טסואוורעד ןיוש ךיז ןעבַאה ןעמַאד איד
 ןוא יקסנאלבא .טרהעקעגקירוצ ךיז ןעבָאה יקסנאלבא ןוא יקסנארוו רעדייא
 טָאה יקסנאלבא ןוא .רעּפרעק ןעטעשטעילַאקוצ םעד ןעהעזעג ןעבָאה יקסנָארוו
 טָא-טָא זַא ,ןעהעזענסיוא טָאה סע ןוא טשטיינקעג ךיז טָאה רע .ןעטילעג גיטנעק
 | ' .ןענייוואוצ ךיז רע טעוװ

 ,ךַא !ןעהעז טסלָאװ אוד ןעוו ,אננַא ,ְךַא !קערש א רַאפ סָאװ ,ְּךַא ---
 .ט'הנעט'עג רע טָאה --- ! ךילקערש איו

 ,טסנערע ןעװעג זיא םינּפ רענרעש ןייז ןוא ,ןעניוושעג טָאה יקסנָארוו
 .גיהור גידנעטשלָאפ רעבָא

 ןַאּפעטס טרערעג ץלַא טָאה -- ,ןיפערג ,ןעהעז טלָאװ רהיא ןעוו ,ךַא --
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 אנינעראק אננגא

 ןהָאט וצ קוק א ךילקערש ..,ייברעד ךיוא ָאד זיא יורפ ןייז ןוא --- שטיוועידאקרא
 רע זַא ,טנָאז ןעמ .רעּפרעק ן'םיוא ןהָאטעג הרָאװ ַא ךיז טָאה איז ...רהיא ףיוא

 ! זיא סָאד ךילקערש איו .עילימַאפ רעסיורג ַא ןופ רערהענרע רעד ןעוועג זיא ןיילַא

 -ענ א טימ טָאה -- ? ןענעוו ט'רהיא ןופ ןהָאט טינ סעּפע ןעמ ןָאק ---
 .אנינעראק טגָאזעג ?עמרומ ןעטרהי ו

 .ןָאנַאװ ןופ סיורא ךיילג זיא ןוא ןהָאטענ קוק ַא רדיא ףיוא םָאה יקסנָארוװ

 גיד נהָאט רהעק א טגָאזעג רע טָאה -- ַאמַאמ ,ןעמוק ךיילג לעוו ךיא ---

 | | ,רהיט ןיא רהיא וצ ךיז

 -אקרא ןאּפעטס טָאה םורא טונימ עכילטע ןיא קירוצ ןעמוקענ זיא רע ןעוו
 ןוא ,ןירעגניז רעיינ ַא סעּפע ןענעוו ןיפערנ רעד טימ טסעומשעג ןיוש שטיוועיד

 ףיֹוא גידנעטראוו ,ננַאגנירַא םוצ טקוקעג נידלודעננוא ץלַא טָאה ןיפערג איד
 ,ןהוז םעדי

 .גידנעהעגניירַא יקסנָארוװ טגָאזעג טָאה -- ןהעג רימָאל טציא ---

 ירָאפ רעטומ רעד טימ ןעגנאגעג זיא יקסנָארוװ .סיורא ןעמַאזוצ ןענייז ייז
 -סנָארװ וצ זיא גנַאגסיורא םייב .רעדורב רהיא טימ אנינערַאק ייז ךָאנ ןוא ,סיוא
 ,טנָאירעד םהיא טָאה רעכלעוו ,עיצנַאטס קינלַאשטַאנ רעד ןעגנַאגעגוצ ןיק

 רהיא טליוו .?עבור טרעדנוה ייווצ עפליהעג ןיימ טגנַאלרעד טָאה רהיא --
 ? דלענ סָאד טמיטשעב טָאה רחיא ןעמעוו ריפ ןענעכייצעב ןעהימעב דיז

 איד טימ גידנעשטעווק יקסנָארוװװ טנַאזעג טָאה -- הנמלא רעד רַאֿפ ---

 .ןעגערפרעביא סָאד סָאװ וצ טינ העטשרעפ ךיא --- ןעלסקַא
 םהיא רעטניה ןהָאטעג יירשעג ַא טָאה -- ? ןעבענענ סָאד טָאה רהיא --- |
 טָא -- : טגיילעגוצ רע טָאה ,דנַאה ס'רעטסעווש ןייז נידנעקירד ןוא ,יקסנַאלבא
 .גנוי רעליואוו ַא זיא רע ,תמא טינ ! ןהעש רהעז ,בעיל רהעז ,בעיל זיא סָאד

 -טסניד רהיא גידנעכוז ,טלעטשענבָא רעטסעווש רעד טימ ךיז טָאה רע ןוא

 ץלַא ךָאנ ןעבָאה ןעשנעמ .,ןערהָאפעגבָא ןיוש זיא עטערַאק ס'יקסנָארוװ ,לעדיייכ
 | .טריסַאּפ טָאה סָאװ סָאד ןעגעוו ןעדייר ןיא ןעטלַאהעג

 "ייברעפ ררעה ןייא טנָאזעג טָאה -- ! טיוט רעכילקערש ַא זיא טָא --- |
 .ןעטינשוצ רעקיטש ייווצ ףיוא טנָאז ןעמ --- גידנעהעג

 -ֿפענש רעד ,טיוט רעטסננירג רעד זיא סָאד זַא ,טרהעקרַאפ ןעכער ךיא ---
 ,רערעדנַא ןַא טקרעמאב טָאה -- רעטס

 טָאה -- ןעלטימ-סטכיזרָאפ ןייק ןעמונענרָאפ טינ סָאד ןרעוו איו ---
 ,רעטירד ַא טנָאזעג

 -עידאקרא ןַאּפעטס ןוא ,עטערַאק ןיא סצעזעגניירַא ךיז טָאה ַאנינערַאק
 ןוא ןערעטיצ ןעּפיל ערהיא זַא ,ןעדעזרעד גנורעדנואוורעפ ןייז וצ טָאה שטיוו
 .ןערהערט ערהיא ןעטלַאהקירוצ ןָאק איז סָאװ םיוק

 ןענייז ייז ןעו טגערפעג רע טָאה -- ?ַאננַא ,ריד טימ זיא סָאוװ
 | ,רעטפַאלק טרעדנוה עכילטע ןערהָאפעגבָא

 | .טגָאזעג איז טָאה --- ןמיס רעטכעלשַא ---
 -- שטיוועידאקרא ןאפעטס טנָאזעג טָאה -- ןעטייקשירַאנ רַאפ סָאוו ---
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 .אניגעראק אננא

 טינ ךיז טסנָאק אוד .ךַאז טּפױה איד זיא סָאד .ןערהָאפוצ ןעמוקעג טסיב אודי
 ,ריד ףיוא ףָאה ךיא איוו ,ןעלעטשרָאפ

 ןהָאטעג גערפ ַא איז טָאה --- ? ןיקסנָארװ גנַאל ןיוש טסנעק אוד ןוא ---
 .יטיק טימ ןעבָאה הנותח טעוװ רע זַא ןעפָאה רימ ,טסייוו אוד ,אי --

 ןענעוו ןעדייר טציא רימָאל ,ונ -- אננַא טגָאזעג ליטש טָאה -- ?אי --
 | .ןעטייהנעגעלעגנא ענייר

 ןעלעוו טלָאװ איז איוו ױזַא ,ּפָאק ן'טימ ןהָאטעג לעסיורט ַא טָאה איז
 .טרעטשעג רהיא טָאה סָאװ ךַאז עגירעביא ןַא סעּפע ןעפרַאװבָארַא שיזיפ

 ןעטלַאהרע בָאה ךיא .ןעטייהנעגעלעגנַא ענייד ןעגעוו ןעדייר רימֲאַל ---

 .ןערהָאפוצ ןעמוקעג ךיא ןיב טָא ןוא ףעירב ןייר
 -רַא ןאּפעטס טנָאזעג טָאה --- ריד ףיוא זיא גנונפָאה עצנַאג .איד ,אי --|

 | .שיטיוועידַאק
 י .סעלַא רימ להעצרעד ,ונ --
 .ןעלהעצרעד ןעביוהעגנָא טָאה שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןוא

 -ןופ רעטסעווש איד טצעזענסיורא יקסנאֿלבא טָאה ,זיוה םוצ גידנעמוק

 -קעװַא זיא ןוא דנַאה רהיא ןהָאטעג קירד ַא טָאה ,טצפיזעגבא ךיז טָאה ,עטערַאק

 .עירָאלעצנאק ןייז ןיא ןערהָאפעג

19, 

 רהיא טימ ןעסעזעג יללָאד זיא ,זיוה ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ַאננַא ןעוו

 ,רעטָאפ םוצ ךילנהע ןיוש ןעוועג זיא רעכלעוו ,עלעגניא ןעקנילופ ןעניּפעק-סייװ

 ןעזעלעג טָאה לעגניא רעד .שיזיוצנַארפ ןופ ןָאיצקעל ןייז טרעהעגסיוא טָאה ןוא

 ךיז טָאה רעכלעוו ,לעטעקַאשז ןייז ןופ לעּפענק םעד ?עטנעה ן'טימ גידנעהערד

 רעבָא ,לעטנעה ןייז ןעמונעגוצ להָאמ עכילטע טָאה רעטומ איד .ןעטלַאהעג םיוק

 רעטומ איד .לעּפענק ן'רַאפ ןעמונעג רעדיוו ץְלַא ךיז טָאה ?עטנעה עכייוו איד

 .ענישעק ןיא טגײלעגניירַא ןוא לעּפענק םעד ןעפירעגבָא טָאה
 רעדיוו ךיז טָאה ןוא טגָאזעג איז טָאה -- ַאשירג ,דנַאה ןייד גיהורעב ---

 ךיִי טגעלפ איז רעכלעוו ראפ טײברַא עטלַא ןַא ,עקעד א ןעקירטשסיוא ןעמונענ

 טגָאזעגנָא ןעטכענ טָאה איז םגה .ןעבעל ןופ ןעטונימ ערעווש ןיא ןעמהענ רעמיא

 ןופ ,טינ רעדָא ןעמוק טעװ רעטסעוש ןייז ביוא ,טינ טרעמיק רהיא זַא ,ןַאמ םעד

 טימ טָאה ןוא ,טפנוקנָא רהיא ריפ טכַאמעג גיטרַאפ סעלַא איז .טָאה ןעגעווטסעד

 .ןירעגעווש איד טרַאװרע דלודעגנוא

 -נולשרעפ ןעצנַאג ןיא ,םירוסי ערהיא ןופ ןעגָאלשרערינ ןעוועג זיא יללאד

 זיא ןירעגעווש רהיא זַא ,ןעסעגרַאפ טינ ןענעווטסעד ןופ טָאה איז .ייז ןופ ןעג

 ןוא גרובסרעטעּפ ןיא ןענַאזרעּפ עטסנעהעזעגנא איד ןופ םענייא ןופ יורפ איד

 ןעגיזָאד םעד ןעקנַאדרעפ וצ ןוא  ,םַאד-ןַארג רעגרובסרעטעּפ ַא זיא ןײלַא איז זַא

18 



 אנינעראק אננא

 .ןערהָאפוצ ןעמוק ףראד ןירעגעווש איד זַא ןעסעגרעפ טינ איז טָאה דנאטשטוא
 ---טכארטעג יללאד טָאה -- גידלוש טינ ךָאז ןייק ןיא ךָאד זיא ַאננַא ,ךילדנע ןוא,
 רעמיא איז ןיא רימ וצ ןוא ,סעטוג רעסיוא ,טינ ךאז ןייק רהיא ןעגעוו סייוו ךיא
 ",ףילדניירפ ןוא ךילבעיל ןעוועג

 טָאה סָאװ ,קורדנייא םעד ןעקניידעג טנעקעג טָאה איז לעיפיוו ףיוא תמא

 ,זיוה סנינעראק ןיא גרובסרעטעּפ ןיא ןעוועג זיא איז ןעוו ,טכַאמעג רהיא ףיוא|

  ןעוועג ןיא סעּפע : ןעוועג ןעלעפעג סינ זיוה רעייז ןיא גנורהיפ איד רהיא זיא
 עשז-סָאו רַאפ רעֶבַא , .ןעבעל-ןעילימַאפ רעייז זופ טינש ןעצנַאנ ם'ןיא טעשלַאפ
 וצ ךימ ןעניז | םיוא ןעמוק טינ רוט לָאז רחיא ? ןעמהענפיוא טינ איז ךיא לָאז
 סענעדיירנויא ןוא טענעטסיורט יד עלַא  ,טכַארטעג יללאד טָאה -- "ןעטסיורט
 ,טכַארטעגרעביא להָאמ דנעזיוט ךיא בָאה סעלַא סָאד ,גנוהייצרעפ עכילטסירק ןוא

 | ",טינ םעלַא גוט סָאד ןוא
 טימ ויוח ןיא ןיילַא ןעוועג יללאד געט עצנַאנ זיא געט עכילטע איד ןיא

 -ָאה ןוא ,טלָאװעג טםינ איז טָאה םירוסי ערהיא ןענעוו ןעדייר .רעדניק איד
 רעדנַא ןייק ןענעוו איז טאה ןעגָאטיײװ עגיזָאד איד ןעצרַאה רהיא ףיוא גידנעב

 ינֲא רעדָא ױזַא טעװ איז זא טסואוועג טָאה איז .ןעדייר טנַאקעג טינ ךיוא ךאז
 טָאה קנאדעג רעד ןוא ,ן'אננַא רַאפ ץרַאה רהיא ןעדיירסיוא טעוװ איז רונ ,שרעד
 רהיא ייב ךיז טָאה סָאװ סעלַא ןעגָאזסיױא םעוו איז ,טחעדפענ זייוו-עלייוו איז

 איז סָאװ ,טרעגרעעג איז סָאד טָאה זייוועלייוו ןוא ,ןעבילקעגנָא ןעצרַאה ן'פיוא

 גנוגירדעינרע רהיא ןענעוו רעטסעווש ןייז טימ ,רהיא טימ ןעדייר ןעפרַאד טעוו
 ,סענעדיירנייא ןוא רעטרעוו טסיורט ,ןעזַארפ עגיטרַאפ רהיא ןופ ןערעה ןוא

 ,טונימ רעדעי ן'אננַא ףיוא גידנעטרַאו ,איז טָאה .טפָא טריסַאּפ סע איוו

 טָאה ןוא ןערהָאמוצ ןעמוקעג ןיא טסַאנ רעד ןעוו טונימ איד טגיסעלבַאנרעפ ךָאד
 ןוא דיילק ַא ןופ שיור םעד גידנערעהרעד .?עקעלג ןופ גנולק םעד טרעהעג טינ
 ,טקוקעגמוא ךיז איז טָאה ,רעמיצ רחיא ןופ ריהט עמַאט םייב ןיוש טירט עטכייל
 ןייק טינ טקירדענסיוא גיליוונוא ךיז טָאה םינּפ ןעטרעטַאמעגסיוא רהיא ףיוא ןוא
 איד טמעראמוא טָאה ןוא ןענאטשענפיוא זיא איז .,גנושאררעביא רונ ,דיירפ
 .ןירעגעווש

 יוױק טגָאזעג איז טָאה -- ? ןערהָאפוצ ןעמוקעג ןיוש טסיב אוד ,איוו ---
 ,איז גידנעס

 ! ןעהעז וצ ךיד ןרענ ךיא ןיב איוו ,יללאד ---
 -יימש ןעכַאװש ַא טימ טרעפטנעעג איז טָאה -- ןרענ ךיוא ןיב ךיא ---

 .איז סייו וצ ,ןענעקרעד םינּפ ס'ַאננַא ןופ קורדסיוא ןופ גידנעכוז ןוא לעכ
 ןופ קורדסיוא םעד גידנעהעז ,ןהָאטעג טכארט ַא איז טָאה ",איז סייוו אמתסמ ,
 ,רעמיצ ןייד ןעזייוו ריד ?עוו ךיא ,ןהענ רימָאל ונ --- םינּפ ס'ַאננַא ףיוא דיילטימ

 טָאה -- !ןעטקַאװעגסיױא זיא רע איו ,טָאג ןיימ ? אשירג סָאד זיא ---
 ןעמונעגּפָארַא טינ איז טָאה עלענניא םעד גידנהָאט שוק א ןוא ,ַאננַא טגָאזעג
 -רע ,ןיינ ןערָאװעג טיור זיא ןוא סלעטשעגבָא ךיז טָאה ,ילאד ןופ ןעגיוא איד

 ,עלייוו ַא ךָאנ ָאד ןעביילב וצ רימ ביוק
 ןָא איז גידנעּפעשטרעפ ןוא טוה איד ,ךוט איד ןעמונענּפָארַא טָאה איז
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 אנינעראק אננגא-

 ייירט ַא איז טָאה ,ראָאה עגידלעזיירג םוטעמוא ,עצרַאווש ערהיא ןופ ףיירטש ַא
 .ראָאה איד גידנעּפעשטבָא ּפָאק ן'טימ ןהָאטעג לעס

 טעמב יללאד טגָאזעג טָאה -- !דנוזעג ןוא קילג טימ טסנייש וד ןוא ---
 | ,גנודיינעב טימ

 ענייא ןיא ! אינַאט ,טָאג ןיימ -- ַאננַא טגָאזעג טָאה -- אי . .. 4 ךיא --
 איד ןהָאטעג םהענ ַא טָאה איז ןוא .ן'ַאשזָאירעס ןיימ טימ ךָאד איז זיא ןערהָאי
 !טכַארּפ א ,עלעדיימ עקניליואוו ַא -- טסוקעגנָא ןוא דנעה איד ףיוא עלעדיימ

 | .עלַא רימ ייז זייוו

 טקניידעג טָאה ןוא ןעמענ איד טימ ןעפורעגנָא רעדניק איד טָאה איז
 ,ןעטיירקנַארק איד ,ןערעטקַארַאכ ערעייז ,ןעטַאנָאמ ןוא ןערהָאי ס'דניק ןעדעי
 -עשבָא גונעג טנַאקעג טינ טָאה יללאד ןוא ןעמילעג ןעוו ןעבָאה יִיז עכלעוו ןופ
 ,סָאד ןעצ

 טפָאלש ַאיסַאװ ! -- טנָאזעג איז טָאה -- ייז וצ ןהעג רימָאל ָאט ,ונ --

 .עדַאש ,טציא)

 ןעמ ןוא ,ןייֵלַא ןיוש ,טצעזעג ךיז ייז ןעבָאה ,רעדניק איד נידנעקוקעב

 םהיא טָאה ןוא ץַאט םעד ןעמונעגנָא טָאה אננַא .עעפאק טגנאלרעד ייז טָאה
 | : טקורענבָא

 .טגָאזעג רימ טָאה רע -- טגָאזעג איז טָאה --- ילאד--
 עניטרַאפ איד ףיוא סרַאװעג טָאה איז .טקוקעגנָא טלאק איז טָאה ילאד

 .טגָאזעג טינ ַאננַא טָאה סעכלעזא סנייק רעבָא .ןעזַארפ עגידיילטימ טשרמולכ
 ןופ ןעדייר טינ ליוו ךיא -- טנָאזעג איז טָא ,יללאד ---

 רימ ,סניימ ץרַאד ,רעבָא .טינ ןעמ ןָאק סָאד .ןעטסיורט טינ ל?יוװ ,ןענעווטנייז

 ! ןעצרַאה ןעצנַאג ןופ ריד ראפ טסירדרעפ ךימ ,ךילסירדרעפ טושּפ זיא
 ןעבָאה ןעגיוא עדנעצנעלנ ערהיא ןופ ןעמערב עטכידעג איד רעטנוא ןופ

 רעד וצ רעטנעהענ טצעזענוצ ךיז טָאה איז .ןערהערט ןעזיוועב גנולצולּפ ךיז
 ,דנַאה רעשיגרענע רעניילק רהיא טימ דנַאה רהיא ןעמונעגנָא טָאה ןוא ןירעגעוװש
 -ורט םעד ןעטיבעג טָאה טכיזעג רהיא רָאנ ,ןעגיוצעגבָא טינ ךיז טָאה יללאד
 ,קורדסיוא םענעק

 סָאװ םעד ךָאנ ןערָאלרעפ זיא סעלַא .ךילגעמנוא זיא ךימ ןעטסיורט ---

 ! ןעלַאפרעפ סעלַא ,טריסַאּפ טָאה'ס
 איז טָאה ,דנַאה ערענָאמ ,ענעקורט סיִללַאד ןעביוהעגפיוא טָאה ַאננַא

 : טגָאזעג ןוא ןהָאטענ שוק ַא
 ? ןהָאט ןעמ ןָאק עשז-סָאװ ,ןעכַאמ ןעמ ןָאק עשז-סָאװ ,יללַאד ,רעבָא --

 ןעמ סָאװ טָא ? עגַאל רעכילקערש ַאזַא ןיא ךיז ןהעגעב וצ עטסעב סָאד זיא איו

 .ןעטכארטעב ףרַאד

 טגָאזעג טָאה -- טשינ רָאנ רעטייוו ןוא ,טגידנעעג ךיז טָאה סעלַא --

 ,זיא סעלַא ןופ רעגרע ,ךימ העטשרעפ וד ,זיא סעֶלַא ןופ רעגרע ןוא --- יללאד
 ןוא .ןעדנובעג ןיב ךיא ,רעדניק איד :ןעפרַאװקעװַא טינ םהיא ןָאק ךיא סָאװ
 .םהיא ןעקוקוצנָא שינעמוקבָא ןַא זיא רימ ראפ ; טינ ךיא ןָאק ןעבעל םהיא טימ
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 ךיא ליוװ ריד ןופ רעבָא ,טלהעצרעד רימ טָאה רע ,עקניבעיל ,יללאד ---
 ,םעלַא ריס וד להעצרעד .ןערעה

 ..ןהָאטעג קוק ַא ךילגארפ רהיא ףיוא טָאה יללאד
 .םינּפ ס'ַאננַא ףיוא ןעוועג ןענייז ?היפעגטימ ןוא עבעיל ע'תמא

 סעלַא ןופ רעהירט ריד ליוו ךיא רעכָא -- טנָאזעג ילאד טָאה --- טוג ---
 ךיא ןיב גנודיצרע סאמאמ טיול .טאהעג הנותח בָאה ךיא איוו טכייוו וד .ןעגָאז

 ףַאז ןייק בָאה ךיא .שירָאנ עקַאט ןעוועג ןיב רָאנ ,גידלושנוא ןעוועג זיולב טינ
 ןעגעוו ןעיורפ ערעייז ןעלהעצרעד רענעמ זַא ,טגָאז ןעמ ,סייוו ךיא .טסואוועג טינ
 --:טכיררעפ דלַאב ךיז טָאה איז --- ... .ַאוויטס רעבָא ,ןעבעל ןעגידרעהירפ רעייז
 -ולג טינ טסעוו וד .טגָאזעג טשינ רָאנ רימ טָאה שטיוועידאקרא ןַאּפעטס רעבָא
 עניצנייא איד ןיב ףיא ןַא טביולגעג ךָאנ טציא זיב ךָאד בָאה ףיא רעבָא ,ןעב
 .רהָאי טכַא טכעלעג ךיא בָאה ױזַא .טנעקענ טָאה רע עכלעוו ,רעמיצנעיורפ
 רָאנ ,טייהיירטנוא ןייק טראוורע טינ זיולב טינ בָאה ךיא ןַא ,ךָאד העטשראפ
 לעטש טנייה ; ןייז ךילנעמ רָאנ לָאז סָאד זַא ,טגיטכעדרעפ טינ דַאגָאז בָאה ךיא
 -וש עצנַאג איד ,טייקכיליישבא עצנַאג איד ךיז ךיא סיוורעד ָאד זַא ,ראפ ךיז
 . . .גנולצולּפ ןוא ,קילנ ןיימ ןיא רעכיז ױזַא ןייז ,ךימ העטשראט . . . טייקכילרעד
 -ַצולּפ ןוא -- ןעצנולש ערהיא גידנעטלאהנייא ,יללאר טצעזעגטראֿפ טָאה --
 וצ ,עצינווַאבויל ןייז וצ םהיא ןופ ףעירב א ...ףעירב א ןעטלאהרע . ..גנול
 ! ךילקערש וצ ןיֹוש ןיא סָאד ,ןיינ .ןיטנאנרעוװַאג ןיימ

 טקעדראפ טָאה ןוא לעכיטנעשאט רהיא ןעמונעגסױרַא לענש טָאה איז
 : םינּפ רדיא

 איז טָאה -- ןעגיוצעגניה ןערעוו לָאז ןעמ ,ןהעטשראפ דָאנ ןָאק ךיא ---
 ךיפמ ערטיכ ,טײהרעטנַאלּפעג רעבָא -- ןענייווש עלייוו ַא ךָאנ טצעזעגטרָאפ
 טימ ןעמַאזוצ ןוא ןַאמ ןיימ ץלַא ןייז וצ . . . ? ןעמעוו טימ ןוא . . . ןערַאנוצבָא
 ...ןהעטשראפ טינ סָאד טסנָאק וד ! ךילקערש זיא סָאד . ...רהיא

 טָאה -- יללאר עבעיל ,העטשראפ ךיא !העטשראפ ךיא ,ןיינ ,ַא --
 ,דנַאה רהיא גידנעקירד ,ַאננַא טגָאזעג

  ןופ טייקכילקערש עצנַאנ איד טהעטשראפ רע זַא ,טסניױמ וי ןוא --

 ןיא רע !ןָא טינ ךיז טביוה סע -- יללאד טצעזעגטרָאפ טָאה -- ? עגַאל ןיומ
 | .ןעדעירפוצ ןוא ךילקילג

 -וצ ןיא רע -- ַאננַא ןעגָאלשעגרעביא ?ענש רהיא טָאה -- ןיינ ,ָא
 ....ץרעמש ןוא הטרח ןופ ןענַאלשרעד זיא רע ,ןעכָארכ

 ןעגָאלשעגרעביא טָאה -- ?ןעבָאה וצ חטרח רָאנ גיהעפ ןעד רע זיא --
 .םינּפ סנירעגעווש רהיא ןיא גידנעקוקניידא םַאזקרעמפיוא ,יללאד

 ןהֶא םהיא ףיוא ןעקוק טנַאקעג טינ בָאה ףיא .םהיא ןעק ךיא .אי --
 ןיא רע רעבָא ,רעניצרעה-טונ א ןיא רע ;עדייב ְּךָאד םהיא ןענעק רימ .תונמחר

 ..טרהירעג טָאה ךימ סָאװ ךילכעזטּפױה .טנירעדינרע רע זיא טציא ןוא ,ץלָאטש
 ...(ןיללאד ןערהיר טנַאקעג טָאה םע סָאװ ,רקיע םעד ןעפָארטעג ַאננא טָאה ָאד ןוא)
 ,רעדניק איד ראפ עדנַאש ַא זיא םהיא סָאװ ,סָאד : ןעכַאז ייווצ ןערעטַאמ םהיא
 ףיוא סעלַא ןופ רהעמ ךיד גידנעבעיל ,אי ,אי ...ףיד גידנעבעיל סָאװ ,טָאד ןוא
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 טלָאװעג טָאה עכלעוו ,ןיללאד ןעגָאלשעגרעביא ?ענש איז טָאה -- טלעוו רעד
 ױזַא ריד ןעכַאזרוארעפ רע לָאז ,ױזַא ךיד גידנעבעיל --- רהיא ןעכערּפשרעדיוװ

 טינ טעװ איז ,ןיינ ,ןיינ, .ךיד ןעגָאלשרעד ,סורדרעפ לעיפ ױזַא ,גנוקניירק לעיפ

 . . ןעדייר ןייא ןיא ץלַא רע טלַאה -- "ןעהייצרעפ טינ טעוו איז ,ןעהייצרעפ
 ? ןעלָאהרעדיװ ךיז טעװ ןרעוו ןעגיוצעגניה אזַא ביוא רעבָא --
 .העטשראפ ךיא לעיפיוו ףיוא ,ךילנעמנוא זיא סָאד ---

 | .ןעהייצרעפ ןעד וד טסלָאוװ רעבָא .אי --

 . . ןעלייהטרוא טינ ןָאק ךיא ,טינ סייוו ךיא --|

 איז טָאה -- ןָאק ךיא ,ןיינ ...ןעלייהטרוא טינ ןָאק ךיא ,טינ סייוו ךיא ---

 -עוובֶא ןוא עגַאל איד ןעקנַאדעג ערהיא ןיא גידנעּפַאכ ןוא גידנעקנעדכָאנ טגָאזעג

 ,ןָאק ךיא ,ןיינ -- :טגיילעגוצ איז טָאה ,ןעלהאש עכילרעניא איד ףיוא גידנעג

 -לעזיד ןעוועג טינ ןיוש טלָאװ ךיא .ןעהייצרעפ טלָאװ ךיא ,אי ,ןָאק ךיא ,ןָאק ךיא

 סע איוו ױזַא ןעהייצרעפ ױזַא טלָאװ ךיא ,ןעהייצרעפ טלָאװ ךיא רעבָא ,ַאי ,עגיב |

 ...ןעהעשעג טינ ךַאז ןייק רָאנ ,ןעפָארטעג טינ ךָאז ןייק טלָאװ

 ,יללאר דייר ערהיא ןעסירעגרעביא לענש טָאה --- ,ךיז טהעטשראפ ,ונ --- |

 לָאמ ןייא טינ ןיוש טָאה ןיילַא איז סָאװ ,סָאד טגָאזעג רהיא טלָאװ איז איוו ױזַא |

 -רעפ ביוא .גנוהייצרעפ ןייק ןעוועג טינ סָאד ךָאד טלָאװ טינ זַא -- טכַארטענ

 ןעטיילגעב ךיד לע ךיא ,ןהעג רימָאל ,ונ .ןעצנַאג ןיא ,ןעצנַאג ןיא זיא ןעהיוצ |

 ."מוא געוו ן'פיוא טָאה ןוא גידנעהעטשפיוא טגָאזעג איז טָאה --- רעמיצ ןייד וצ

 ןעמוקעג טסיב וד סָאװ ןרעג ןיב ךיא איוו ,עניימ עטסבעיל --- ץַאננַא טמערַא

 | .רעגנירג לעיפ ,רעגנירג טציא זיא רימ ,ןערהאפוצ

20, 

 איד ייב ,טסייה סָאד ,זיוה וצ טכַארברעפ ַאננַא טָאה גָאט ןעצנַאג םעד

 ערהיא ןופ עגינייא םוראוו ,ןעמונעגפיוא טינ םענייק טָאה ןוא סיקסנאלבא

 ןערהָאפוצ ןעמוקעג זיא איז זַא ,ןעניפעגוצסיוא ןעזיוועב ןיוש ןעבָאה עטנַאקעב

 ךיא ןעצנַאג םעד טָאה ַאננַא .גָאט ןעניבלעזמעד ןיא טעדלעמעג ךיז ןעבָאה ןוא

 םעד זיולב טָאה איז .רעדניק איד טימ ןוא יללאד טימ טכַארברעפ הירפד רעד

 ןייז .םייה-רעדז ןיא איוו שרעדנַא טינ לָאז רע זא ,עלעטעצ א טקישעגוצ רעדורב

 איז טָאה -- רעגימערַאברע ןַא ןיא טָאג ,ןערהָאפוצ םוק , .ןעסע-גַאטימ וצ

 | .ןעבירשעג םהיא
 -טפַאשניימעג טָאה ןעמ ; םייח-רעדד ןיִא גאטימ וצ ןעוועג זיא יקסנאלבא

 ,"וד , םהיא גידנעפורנָא ,טדערעג םהיא טימ טָאה יורפ איד ןוא ,טסעומשעג ךיל

 | זיא יורפ ןוא ןַאמ ןופ ןעגנוהיצעב איד ןיא ,ןהָאטעג טינ רעהירפ טָאה איז סָאװ

 ערער ןייק ןיוש זיא ךיז ןעדייש ןענעוו רעבָא ,טייקדמערפ עגיבלעזיד ןעבילבעג
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 ןופ טייקכילגעמ איד ןעהעזעג ןיוש טָאה שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןוא .ןעוועג טינ
 .גנוסילש םולש ןוא ננורהעלקרע ןַא

 טינ רעטסעווש רהיא וצ ןערהאפעג ןיא איז ןוא ,נינייוו רהעז רעבָא ,שנוועיד -ַאקרַא אננא טנעקעג טָאה איז .ןעמוקעג יטיק ןזיא גאטימ ךָאנ דלאב
 רעד ןופ ןערעו ןעמונעגפיוא טעוװ איז איוו ,גנוטרַאװרע רעד ראפ דחּפ ןהֶָא
 ןעבָאר עלַא עכלעוו ,ַאמַאד רעגיטרַאסיודנ ,רעכילטלעוו ,רענרוברעטעּפ רעגיזָאד
 ךיילג איז טָאה סָאד -- ןערָאװעג ןטלעפעג רהעו ןַאננַא ןיא איז רעבָא .טביולעג
 ןוא טייקגני רהיא ןעקוקוצנָא טַאהעג האנח גיטנעק טָאה אננַא .ןעהעזעג
 איז איוו ,ןעקניידאב וצ טָאהעג טייצ ךָאנ טָאה יטטיק רעדייא ןוא ,טייקנהעש
 טלהיפעג טָאה רָאנ ,סולפנייא רהיא רעטנוא רונ םינ טלהיפעג ןיוש ךיז טָאה
 גיהעפ ןענייז סע איוו ,רחיא ןיא טבעילרעפ ןעוועג ןיוש טלָאװ איז איוו ױזַא|

 ,ןעמַאד ערעטלע ןוא עטַארייהרעפ ןיא ךַאלדיימ עגנוי ךיז ןעבעיקרעפ וצ
 איו רעדָא עמַאד עכילטלעוו א איוו ןעהעזעגסיוא טינ רָאנ טָאה אננט

 ַא וצ ןעוועג ךילנהע רעכיג ןיא איז ;ןהוז ןעגירהעי-טכַא ןַא ןופ רעטומ א
 ערהיא ןופ טייקגידעבעל ןוא טייקנילפ רעד טיול ?עדיומ רעגירהָאי גיצנַאװצ
 ףיז טָאה סָאװ ,םינּפ רהיא ןופ טייקרעטנומ ןוא טייקשירפ רעד טיול ,ןעגנוגעוועב
 ןיא לָאמַא ןוא קילב רהיא ןיא לָאמַא ,?עכיימש א ןיא לָאמַא ןעגָאלשעגברוד
 רעכילטפַאשקנייב טפָא ןוא ,רעטסנרע רהיא םינ זיולב ביוא ,גנוגעוועב א ערהיא
 איז ןעניוצעגוצ ןוא יטיק טשַאררעביא טָאה סָאװ ,ןעגיוא ערהיא ןופ קורדסיוא
 - ןייק טאה איז ןוא ךַאפנייא ךיז טלַאה טננַא זַא ,טלחיפעג טָאה יטיק .רהיא ֹוצ
 סעּפע ןַארַאפ זיא רהיא ןיא גינייווניא זַא רעֶבַא ,רדיא ןופ טליהרעפ טינ ךַאז
 טלעוו א ,רהיא ראפ ךילגנענוצ טינ זיא עכלעוו ,טלעוװ ערעכעה א ,ערעדנַא ןַא
 | ,עשיטעֶאּפ ןוא עטריצילּפמַאק ןעסערעטניא ןופ

 ֿפענש אננַא טָאה ,רעמיצ ןיא ךיז וצ קעװַא זיא יללאד ןעוו ,נאטימ ךָאנ
 טרעכיוררעפ טָאה רעכלעוו ,רעדורב םוצ ןעננַאגעגוצ זיא ןוא ןעביוהענמיוא ךיז
 : | .רַאניט ַא

 ,םהיא גידנעקניוואוצ ךילהערפ טגָאזעג םהיא איז טָאה -- אוויטפ --- 
 | .ןעפלעה טָאג ריד לָאז ,העג --- ןעגיוא איד טימ רהיט רעד ףיוא גידנעזייוו ןוא םחיא גידנעציירקרעביא

 ןיא ןוא רַאניס ןייז ןעפרָאװעגקעװַא טָאה ,ןענַאטשרעפ איז םָאה רע
 , .רריט ןיא ןיירַא

 טרהעקעג-קירוצ ךיז איז טָאה ,סיורא זיא שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןעוו
 ,רעדניק איד ןופ טלעגנירעגמורא ןעסעזעג זיא איז ןעכלעוו ףיוא ,ןַאוװיד םוצ
 סעּפע טעדליבעג ךיז טָאה ייז ןעשיווצ ןוא .ןעטָארטעגבָא טינ רהיא ןומ ןעבָאה ןוא עטנַאט רעיינ רעד וצ טּפעלקענוצ ןָא גאטימרַאפ ןופ ךאנ ךיז ןעבָאה עכלעוו
 רעטנהעג סָאװ ןעלָאז ייז זא ,םעד ןיא ןענַאטשעב זיא סָאװ ,יירעלעיּפש ןימ א
 ,דנַאה עניילק רהיא ןעטלַאה ,רהיא ןָא ךיו ןערהירנא ,עטנאט רעד ןעבעל ןעציז
 איד סנעטסנינייוו ןערהירנָא רעדָא ?עדיירד ןיא רהיא טימ ןעלעיּפש ,איז ןעסוק
 | : ,ךיילק רהיא ןופ ןעדלאפ
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 טגָאזעג טָאה -- ? רעדניק ,ןעסעזעג רעהירפ ר"מ ןענייז איוו ,ונ ,ונ --

 ,ץַאלּפ ןעגידרעהירפ רהיא ףיוא ךיז גידנעצעז אנוועידאקרא ַאננַא
 דנַאה רהיא רעטנוא ּפָאק ןייז טקורעגרעטנוא רעדיוו טָאה ַאשירג ןוא

 וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ,דיילק רהיא וצ ּפָאק ץ'טימ טסערּפענוצ ךיז טָאה ןוא

 .רעכילקילג ַא ,רעצלָאטש א ,ןענייש
 .יטיק וצ טעדנעוועג ךיז איז טָאה -- ?לאב ַא זיא עשזדןעוו טציא ןוא ---

 ףיוא ,רעלעב ענעי ןופ רענייא .לאב רעדנעצעלג ַא ןוא ,ךָאװ עדנעמוק ---

 .ךַאלהערפ רעמיא זיא סע ןעכלעוו
 ַא טימ טָאה -- ךַאלהערפ רעמיא זיא סע ואוו ,עכלעזַא ןַארַאפ ןענייז ---

 .ַאננַא טגָאזעג סַאּפש ןעבילטרעצ
 -הערפ רעמיא זיא סוועשטשירבאב איד ייב .ןַארַאפ רעבָא ,רַאברעדנָאז ---

 ..גיטעמוא נידנעטש זיא סוואקשזעמ איד ייב ןוא ,ךיוא סניטיקינ איד ייב ,ְּךַאל

 ? טקרעמאב טינ סָאד ןעד טָאה רהיא

 סע וואו ,רעלעב עכלעזַא אטינ ןיוש ןענייז רימ רַאפ ,ץרַאה ןיימ ,ןיינ ---

 ערהיא ןיא ןעהעזרעד טָאה יטיק ןוא ,ַאננַא טגָאזעג טָאה --- ךַאלהערפ ןייז לָאז

 רַאפ --- ,ןעפָא ןעוועג טינ זיא רהיא רַאפ עכלעוו ,טלעוו ערעדנוזעב ענעי ןעגיוא

 - ...רעווש ןוא גילייווגנַאל רעגינייוו זיא סע ואוו ,עכלעזַא ָאד זיולב ןענייז רימ
 ?לאב א ףיוא גילייווענַאל ןייז ךייאא סָאד ןָאק איוו --

 ---} לאב א ףיוא גילייווגנַאל ןייז טינ ר י מ סָאד ןָאק עשז-סָאוו רַאפ --- |
 .ַאננַא ןהָאטעג גערפ ַא טָאה

 סע רעפטנעינַא רַאפ סָאװ ,טסואוועג טָאה ַאננַא זַא ,טקרעמַאב טָאה יטיק |

 .ןענלָאפ טעוו
 .עֶלַא ןופ רענהעש לָאמ עלַא טייז רהיא ?ייוו רַאּפרעד --- |

 -ענ טיור זיא איז .ןערעוו וצ טיור טייקניהעפ איד טַאהעג טָאה ַאננַא |

 | : טגָאזעג טָאה ןוא ןערָאװ

 ױזַא טלָאוו סָאד וליפא ןעוו ,סנעטייווצ ןוא ; טינ לָאמ ןייק ,סנעטשרע ---

 ? גיהטיונ רימ סָאד זיא סָאװ וצ ,ןעוועג
 ,יטיק טגערפעג טָאה -- ?לאב םעד ףיוא ןערדָאפ רהיא טעוו ---
 סָאד םהענ טא ,ונ .ןערהָאפ טינ ןענַאק טינ טעװ ןעמ זַא ,ןעכעד ךיא --|

 ןופ עלעגניר םעד טּפעלשעגבָארַא טָאה עכלעוו ,אינאט וצ טנָאזעג איז טָאה ---

 | ,רעגניפ םעניד גערב םייב ןוא ןעסייוו רהיא
 ךייא טלָאװ ךיא .ןערהָאפ טעוו רדהיא ביוא ,ןעהערפ רהעז טעוו ךימ ---

 | ,לָאב ן'פיוא ןעהעז ןעלעוו ױזַא

 ךיז סנעטסנינייו ךיא לע ,ןערהָאפ וצ ןעמוקסיוא טעוװ סע ןעוו --

 סייר ,ַאשירג ...ןעגינעגרעפ ךייא טגניירב סָאד זַא ,קנַאדעג םעד טימ ןעטסיורט

 -עג איז טָאה -- טלעּפמַארטוצ ךילקערש ךיוא ױזַא ןענייז ייז ,טוג יוזא יז ,טינ

 ַאשירג ןעכלעוו טימ ,ראָאה ענעגָאלשעגסורא ףיירטש ַא גידנעטכיררעפ ,טגָאז

 ,טלעיּפשעג טָאה
 .דיילק ענעליל ַא ןיא ןהָאטעגנָא לאב ן'פיוא ךייא רָאפ ךיז לעטש ךיא -- |

 טגערפענ גידנעלביימש טָאה -- 4 ענעליל ןיא אקוד סעּפע סָאװ רַאפ ---
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 עעהט ךייא טפור לוח ססימ 4 טרעה רהיא .,טהעג ,טהחעג ,רעדניק ,ונ -- אננא
 גידנעקיש ןוא רעדניק איד ךיז ןופ גידנעסיירכא טנַאזעג איז טָאה --- ןעקנירט

 ,רעמיצ-ססע ןיא ייז
 טרַאװרע רדיא .,לאכ ן'פיוא ךימ טפור רהיא סָאװ רַאפט ,סייוו ךיא ןוא --

 עלַא ,ןייז ָאד ןעלָאז עלַא זַא ךיז טליוו ךייא ןוא ,לאב ןעגיזָאד םעד ןופ ?עיפ רהעז
 ,לײהטנַא ןעמהענ ןעלָאז

 .אי ? סָאד רהיא טסייוו ױזַא :איוו ---
 "עג ךיא --- אננא טצעזעגטרַאפ טָאה -- טיוצ רעוא זיא טוג איוו ,ָא --

 ןיא גרעב איד ףיוא זיא סָאװ ,רעד איוו ױזַא ,ןאמוט ןעיולב ןעגיזָאד םעד קנייד

 ,רעטוג רענעי ןיא סעלַא טליהרעפ רעכלעוו ,ןאמוט רעגיזָאד רעד ,ץייווש רעד
 ןופ ןֹוא ,ןערהָאי-רעדניק איד ןעגידנע ךיז ןעלעוו טָא-טָא ןעוו ,טייצ רעכילבעיל

 טרעוו זיירק ןעכילהערפ ,ןעכילקילג םעד ןופ ,זיירק ןעסיורג רעיידעגנוא ןעזעיד
 רעד ןיא ןהענוצניירַא ניד'המיא זיא סע ןוא ,רעלעמש ןוא רעלעמש ץלַא געוו רעד
 רעוו ..,ןהעש יא ,ניטכיל יא ןייז וצ ךיז טכוד איז להָאוװבִא ,אדאליפנַא רעגיזָאד
 | | ? ןעגנַאגעגכרוד טינ עניזָאד סָאד זיא

 איז זיא עשזיאיוו רעבָא, .ןהָאטעג ?עכיימש א גידנעגייווש טָאה יטיק
 טָאה ,"ןַאמָאר רהיא ןעסיוו ןעלעוו ךיא טלָאװ איוו ? עגיזָאד סָאד ןעננַאנעגכרוד
 ייסקעלא ןופ ןעהרעזסיוא ןעשיטעָאּפ םעד ףיוא ךיז גידנערעניארע ,יטיק טכַארטעג
 .ןַאמ רהיא ,שטיוװָארדנַאסקעלַא

 ךילוטַארג ךיא ,ןוא ,טלהעצרעד רימ טָאה אוויטס .לעסיבַא סייוו ךיא ---

 טנעגענעב בָאה ךיא --- ַאננַא טצעזעגטרָאפ טָאה --- רהעז רימ טלעפעג רע ,ךייא
 . ,ןהַאבנעזייא ן'פיוא יקסנָארוװ

 --- גידנערעוו טיור יטיק טנערפעג טָאה -- ? ןעוועג טרָאד זיא רע ,ךא ---
 ? טגָאזעג אוויטס ךייא טָאד עשזי-סָאװ

 ..טהערפענ טאה ךימ ןוא ,טרעדיױלּפעגנסיױא סעלַא רימ טָאה אוויטס ---
 -- טצעזעגטרָאפ איז טָאה -- רעטומ ס'יקטנָארוװ טימ ןערהָאפעג ןעטכענ ןיב ךיא

 רהיא ןזיא רע ,םדיא ןענעוו טדערעג רימ טימ רעהפיוא ןהֶא טָאה רעטומ איד ןוא
 ...רעבָא ,שיאיימרַאּפ ןענייז סרעטומ איוו סייוו ךיא ,גנילבעיל

 ? טלהעצרעד רעטומ איד ךייא טָאה עשזיסָאװ ---
 יא סע רעבָא ,גנילבעיל רהיא זיא רע זַא סייוו ךיא ןוא ! סעלעיפ ,ךַא ---

 ךומ טָאה איז ,לעיּפשייב םוצ .,ונ ..,רעטיר א זיא רע זַא ,גיטנעק ןענעווטסעד ןופ
 ,רעדורב ןייז ןעבענקעוַא ןעגעמרעפ ןעצנַאנ ןייז טלָאװעג טָאד רע זַא ,טלהעצרעד
 טעװעטַארעגסיױרא טָאה ,סעכילנהעוועגנוא סעּפע ןהָאטעג דניק סלַא טָאה רע זַא
 -נעלכיימש ,אננא טגָאזעג טָאה -- דלעה ַא ,טרָאװ ןייא טימ .רעסַאװ ןופ יורפ א
 -ענ טָאד רע עכלעוו ,לעבור טרעדנוה ייווצ איד ןעגעוו .ךיז גידנענָאמרעד ןוא גיד
 | .עיצנַאטס ן'פיוא ןעבעג

 סע .לעבור טרעדנוה ייווצ עזעיד ןעגעוו טלהעצרעד סינ טָאה איז רעבָא
 -ענ טָאה איז .,םעד ןענעוװ ןענַאמרעד וצ םהענעגנַאנוא ןעוועג סעּפע רהיא זיא

 ןוא רהיא וצ תוכיש ַא טַָאהעג טָאד סָאװ ,סעּפע ןעוועג זיא ןיירעד זַא ,טלהיפ
 .ןייז טפרַאדעג טינ טָאה סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע
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 יעג טָאה --- רהיא וצ ןערהָאפוצרעבירַא ןעטעבעג רהעז ךימ טָאה איז ---

 עוו ןוא עקשטעטלא איד ןעהעז וצ ןייז ןרעג רהעז טלָאװ ךיא ןוא -- ַאננַא טגָאז

 גנאל טביילב אוויטס ,טָאג ןעקנַאד רעבָא ,ונ .ןערהָאפרעכירַא רהיא וצ ןעגרָאמ

 ןוא ךערּפשעג םעד גידנעטייב ,טגיילעגוצ איז טָאה ק ןיא יללאד ייב

 / ,טכודעג ךיז טָאה ן'יטיק איוו ענעדעירפוצנוא ןַא סעּפע גידנעהעטשפיוא

 ךָאנ ,רעדניק איד ןעירשעג ןעבָאה -- ! ךיא ,ןיינ ! דעהירפ ךיא ,ןיינ --- |

 וצ ןעפָאלענסיורא ןענייז ןוא ןעקנירט- עעהט סָאד טנידנעעג ןעבָאה ייז איוו םעד

 .ַאננא עטנאט
 .ייז ןעמאלעג זיא ןוא ,גידנעכַאֿל ַאננַא טגָאזעג טָאה -- ! ןעמַאזוצ עַלַא ---

 עצנאג איד ןהָאטעג ףראוו ַא ךַאלהערפ טָאה ןוא טמערַאמוא ייז טָאה ,ןעגעקטנא |

 .דיירפ רַאפ טעשטיווקעג ןעבָאה עכלעוו ,רעדניק לעג רעב

21, 

 ןעמוקעגסיורא יללאד זיא עסיורג איד רַאפ ןעקנירט-עעהט ןופ טייצ רעד וצ

 םינּפַא זיא רע .ןעזיוועג טינ ךיז טָאד שטיוועידַאקרא ןאּפעטס .רעמיצ רהיא ןופ

 | .רהיט-רעטניה רעד ךרוד רעמיצ ס'יורפ רעד ןופ טױרַא

 טקרעמַאב טָאה -- זעביוא טלַאק ןייז טעוװ ריד זַא ,ארומ בָאה ךיא ---

 ןעבָאה רעטעב טסלָאז אוד ןעלעוו טלָאװ ךיא -- אננא וצ ךיז גידנעדנעוו ,יפלאד

 .ןייז רעטנהענ ןעלעוו רימ ןוא ,ןעטנוא רעמיצ ַא

 -וקנייא ,אננַא טרעפטנעעג טָאה -- טינ ךיז טגרָאז רימ ןענעוו ,ךַא --- |

 ןעכָאלשעג זיא וצ ,ןהעטשרַאפ וצ גידנעכוז ןוא טכיזעג ס'יללאד ןיא ךיז גידנעק

 ,טינ רעדָא ןעדעירפ ןערָאװעג

 .ןירעגעווש איד טרעפטנעעג טָאה --- ןייז רעגיטכיל ריד טעװ ָאד --

 .םוטעמוא ןוא רעמיא קַאמשעג ןעפַָאלש ןָאק ךיא זַא ,ריד גָאז ךיא ---

 -עידַאקרַא ןאּפעטס ןהָאטעג גערפ ַא טָאו ןעגעוו ---

 יורפ רעד וצ ךיז גידנעדנעוו ןוא טעניבַאק ןייז ןופ גידנעמוקסיורא גנולצולּפ שטיוו

 טָאה ןעדעירפ זַא ,ךיילג ןענַאטשרעפ ַאננַא ןוא יטיק ןעבָאה ןָאט ןייז ןופ

 י | .ןענופעגטַאטש

 איד ףרַאד ןעמ רעבא ,ןעטנוא ָאד ןעכַאמ טכערוצ ץ'ַאננַא ליוו ךיא --

 -- ןיילַא ףרַאד ןעמ ,ןעכַאמ ןענָאק טינ סָאד טעוו רענייק .ןעגנייהרעביא ןענידרַאנ

 .םהיא וצ ךיז גידנעדנעוו ,יללאד טרעפטנעעג טָאה

 ןהָאטעג טכַארט ַא טָאד ,"םולש ןעצנַאג ןיא ןיוש זיא סע וצ ,סייוו טָאג,

 .ןָאט ןעגיהור ןוא ןעטלַאק רהיא גידנערעה ,ַאננַא

 טָאה --- ןעטייקנירעווש ןעכַאמ וצ םוטעמוא ,יללָאד ריד גונעג ,ְּךַא --

 ....ןעבַאמ סעֶלַא סָאד ךיא לעוו ,טסליװ ,ונ --- ןַאמ רעד טגָאזעג
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 ןהָאטעג טכַארט א טָאה -- '"ןעדעירפ גידנעטשלאפ עקַאט םינּפַא ,אי ,

 | | .אננא

 טרעפטנעעג טָאה -- ןעכַאמ סעלַא טפעוו וד איוו ךָאד סייוו ךיא ---
 טכַאמעג טינ ןָאק סע סָאװ ,טָאד ןעכַאמ ןעיײװטַאמ ןענָאז טסעוו וד --- ; יללאד
 ןוא -- ןרעטנַאלּפוצ םעלַא טעוו רע ןוא ןערהָאפקעװַא וטסעוו ןיילא ןוא ,ןערעוו
 ןופ ןענערב איד טשטיינקעג טָאד לעניימש רעטפאהטאפש רעכילנהעוועג רעד
 .טנאועג טָאד טָאה איז ןעוו ,ןעפיל טיללאד

 -- ַאננַא טכַארטעג טָאה -- ןעדעירפ עגידנעטשלַאפ ,עגידנעטשלַאפ,
 ןופרעד עכַאזרוא איד ןעוועג ןיא איז סָאװ ףךיוז גידנעהערפ ןוא "! טָאג ןעקנַאד |

 י .ןהָאטעג שוק א איו טָאה ןוא יללאד וצ ןעננאנענוצ איז זיא

 -- ? ןעײװטַאמ טיט זנוא וד טכאה סָאװ ראט } יױזַא טינ רָאנ זיא'מ --- =
 ןוא גידנעלכייסש ראנקרעמעב םיוק ,שטיוועידאקרא ןאמעטס זע טָאה

 | | .יורפ רעד וצ גידנערייר

 -סַאּפש ןעמונעב ףיז יללאד טָאה ,רעמיא איוו יוזא ,דנעבא ןעצנאג עד
 -עירפוצ ןוא ךַאלהערפ ןעוועג זיא שטיוװעידַאקרא ןאפעטס ןוא ,ןאמ םוצ טמַאה
 ,רעטעהייצרעפ ַא גידנעייז רע זא ,ןעזייוועב וצ טיג םוא לעופ יוזַא ףיוא רעבָא ,ןעד
 .ךלוש ןייז ןעטענרעט טָאה

 םורַא גנוטלַאדרעטנוא-ןעילימאפ עכילחערפ ןוא עמחענעגנַא רעדנוועב איד
 טרעטשעג ןעהעצ ךָאנ בלַאה רענייזא ןיא סיקסנאלבא איד ייב שיט עעהט םעד
 -נייא עניזָאד איד רעֶבָא .גנוריֿבַאֿפ עכילנהעוועג ףילנוישנעניוא ןא ןופ ןערָאװעג

 ןעוו .ךילנהעוועגרעסיוא סלַא ןעויוועב ןעמעלַא םעפע ךיז טָאה גנוריסטפ עכַאֿפ
 אננא ךיי טָאה ,טנאקעב עניימענלא רענרוברעטעּפ ןענעוו טדערוצ ךיו טָאד ןעמ'

 .שיִט ןופ ןעביוהעגפיוא גנולצולפ
 ןוא ,אי - טנַאטנ איז סָאװ -- ,םָאכלַא ןיא ָאד ריס ייב יא איז + =

 -ענוצ איז טָאה -- אשואירעט ןיימ ןעזייוו ןיוש ףךייא ףיא ?עוװ טנעוו ןייא ראפ
 .לעכיימש ןעכילרעטומ ןעצלָאטש א טימ טנווק

 ץ'טימ טנענעזעג טייהנהאועג טיש ךיז טָאה איז ןעװו ,ןהעצ רענייז ַא |
 ןעו ןעטָאלש םהיא טניילעג ןיילט וליפַא טטָא ןוא ,םיײד רעד ןיא גידנעייז ,ןהוז
 סָאװ גיטעמוא ןערָאוועג רהיא ויא ,לָאב א ףױא ןהעגקעווא טפרַאדעג טָאה איז
 ףיז יז טָאה טדערעג טינ טָאה ןעמ סָאװ ןענעוו ןוא ,םהיא ןופ טייוו יװַא זיא איז

 .ַאשזָאירעס ןעטלעזיירקעג ר יא וצ טרהעקענקירוצ ןעקנַאדעג ערחיא ןיא ץלַא
 ,םהיא ןעגעוו ןעדייר ןוא דליב ןייז ףיוא ןהָאט וצ קוק ַא טטולנעג ךיז טָאה רהיא
 ןעביוהעגפיוא ךיז איז טָאה ,טייחנענעלעג רעטשרע רעד טיימס ךיז גידנעצונעג
 איד .םָאבלַא ן'דָאנ קעװַא ןיא ןוא גנאג םענעטאלשטנע ןוא ןעטכיופ רהיא טימ
 .םעד וצ מרָאפטַאלּפ רעניילק א ךרוד טרחיֿפעג סָאה רעמוצ רהיא וצ ףיורא םעדרט
 .םערט עמערַאװ איד ףיוא גנַאנניורשא ןעטיורג

 ןיא ךיז טָאה ,רעסיל ןופ ןעגנַאנעגסױרַא ןיא איז ןעוו ,טייצ רעד ןיא
 + גלעקעלג רעד טרעהרעד רעמיצרעדָאֿפ

 .יפלאד טנַאועג טָאה -- ?ןייז טָאד ןעק רעוו ---
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 סָאד זיא ןערעדנַא ןא ראפ ןוא ,הירפ וצ זיא ,רימ ךאנ ןייז סָאד לָאז --
 .יטיק טקרעמַאב טָאה -- טעּפש וצ

 ןוא ,שטיועידַאקרַא ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה --- ןערעיּפַאּפ טימ סיוועג ---
 ןעפָאלעגפױרַא יײקַאל רעד זיא ,ּפערט איד ייברעפ ןעגנַאנענייברעפ זיא ַאננַא ןעוו
 זיא ןיילַא רענעמוקעגנָא רעד ןוא ,םענעמוקעגנָא םעד ןעגעוו ןעדלעמ וצ םוא
 טנעקרעד ךיילג טָאה ןוא ּפָארַא ןהָאטעג קוק ַא סָאה ַאננַא ,ּפמָאל םייב ןענַאטשעג

 קערש טימ טשימעג טייהנעדעירפוצ ןופ ?היפעג רערַאברעדנָאז ַא ןוא ,יקסנָארוװ
 ןענַאטשעג זיא רע .ןעצרַאה ןיא רהיא ייב ךיז ןהָאטעג לעּפַאצ ַא גנולצולּפ טָאה
 | .ענעשעק ןופ ןעמונעגסױרַא סעּפע טָאה ןוא ?עטנַאמ ןיא

 איד ןופ ןעטימ םעד טימ טכיילנעגסיוא ךיז טָאה איז ןעוו טייצ רעד ןיא
 םעד ןיא ןוא ןעהעזרעד רהיא טָאה ,ןעגיוא איד ןעביוהעגפיוא רע טָאה ,ּפערט
 -נעקָארשרע ןוא טייקטמהעשרעפ סעּפע !עזיוועג ךיז טָאה םינּפ ןייז ןופ קורדסיוא
 ךָאנ דלַאב ןוא ,ּפָאק םעד גידנהָאט גיינ ַא טכייל ןעגנַאגעגייברעפ זיא איז .טייה
 -לעװו ;שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןופ עמיטש עכיוה איד טרעהרעד ךיז טָאה רהיא
 עכייוו ,עכיוה טינ ט'יקסנארװ ןוא ,ןעמוקוצניירא ןעדַאלעגנייא םהיא טָאה רעב

 ,טגָאזעגבָא ןופרעד ךיז טָאה רעכלעוו ,עמיטש .עגיהור ןוא
 ןעוועג טינ ןיוש רע זיא ,םָאבלַא ן'טימ טרהעקעגמוא ךיז טָאה ַאננַא ןעוו

 -רעד ןערהאפעגניירא זיא רע זַא טלהעצרעד טָאה שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןוא
 -לַאטשנַארעּפ ןעגרָאמ ראפ ןעבָאה ייז ןעכלעוו ,טעקנַאב םעד ןענעוו ךיז ןעסיוו
 | .ןערהָאפוצ ןעמוקעג זיא עכלעוו ,טייהטמהירעב ַא ןופ ערהע וצ טעט

 ַא ראפ סָאװ .ןעמוקניירַא טלָאװעג טינ רע טָאה ןפוא םושב ןוא ---

 .שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס טרעלקרע טָאה -- זיא רע רערַאברעדנָאז
 טָאה זיולב ןיילַא איז זַא ,טניימעג טָאה איז .ןערָאװעג טיור זיא יטיק

 רע, .ןירַא טינ זױא רע סָאװ ראפ ןוא ןעמוקעג זיא רע סָאװ ךָאנ ןענַאטשרעּפ
 ,ןענופעג טינ ךימ סָאה ןוא -- טכַארטעג איז טָאה -- זנוא ייב סיוועג ןעוועג זיא
 לייוו ,ןעמוקעגניירַא טינ זיא רע רעבָא ; ָאד ןייז זומ ךיא זַא ,טכַארטעג רע טָאה
 ",ָאד זיא ַאננַא ןוא טעּפש זיא סע

 ןוא ,גידנעגָאז טינ ךַאז ןייק ,טקוקעגנָא ערעדנַא איד ענייא ןעבָאה עלַא
 | ,םָאבלַא ס'ַאננַא ןעקוקוצכרוד ןעביוהעגנָא ןעבָאה ייז

 ַא סָאװ ,ןיירעד ןעוועג םינ זיא סערעדנָאזעב ןוא סעכילנהעוועגנוא ןייק
 ,טעקנַאב א ןעגעוו ךיז ןעגידנוקרע וצ ןערהָאפראפ ןהעצ-בלַאה רעגייז ַא זיא שנעמ
 גינייווניא ןעגנַאגעגניירַא םינ זיא ןוא טעטלַאטשנַארעּפ ןעגרָאמ ףיוא טרעוו סָאװ
 ןעמעלַא סָאד ךיז טָאה ןעגעווטסעד ןופ רעבָא .טעּפש וצ זיא סָאװ םעד רעביא
 -סיוא סָאד טָאה ןעמעלַא ןופ רהעמ .סערַאברעדנָאז סעּפע סלַא ןעזיווענסיוא

 .טוג םינ ןוא רַאברעדנָאז סלַא ן'ַאננַא ןעזיוועג
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 טימ ןיא רעטומ איד ןעוו ,ןעגנַאפעגנָא סָאװ רונ ךיז טָאה לָאב רעד
 טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ּפערט עסיורג איד ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא ן'יטיק
 -עב ןעוועג זיא ןוא סנעטפַאק עטיור ןיא ןעיײקַאל עטרעדוּפעג טימ ,ןעמולב טימ
 גנוגעוועב ןופ שיור רעד ןעגָארטעגוצ ךיז טָאה לָאז ןופ .טכיל סעלעה טימ ןעסָאנ
 "וצ ןעגנוצנַאלפ איד ןעשיווצ לעניּפש םייב ןעבָאה ייז סָאװ טייצ רעד ןיא ןוא
 לַאז ןופ ךיז ןעבָאה ,ראָאה איד ןופ רוזירפ איד ןוא רעדיילק ערעייז טכַאמעג טכער
 רעכלעוו ,ןעלדיפ ןופ רעטסעקרָא םעד ןופ ןעגנַאלק איד ןערעה וצ ןעכיוהעגנָא ןיוש
 | ,סלַאװ ןעטשרע םעד ןעביוהעגנָא טָאה

 עיורג ענייז טכַאמעג טכערוצ טָאה רעכלעוו ,רעקניטלַא רענליוויצ ַא
 ךיז טָאה סע ןעכלעו ןופ ןוא לעניֿפש רעדנַא םעד ןעבעל ךַאלזיירג-ןעפיילש
 {'םיוא ןעסיוטשעגנָא ייז טימ ךיז טָאה ,םויפרעּפ ןופ חיר רעד טרעהעג קרַאטש
 ,טניישעג טָאה סע איו ,גידנעבָאה האנה ,געוװ םעד ןעטָארטעגבָא טָאה ןוא ּפערט
 .טנַאקעבנוא ןעוועג םהיא ןזיא עכלעוו ,יטיק ןעקוקוצנָא

 ,ךַאל'םירוחב עכילטלעוו ענעי ןופ רענייא ,ל'רוחב רעגידרעב-ןהָא ןַא
 ,ך ַא 9 ק י צ | צ ןעפורעג טָאה יקצאברעשטש טסריפ רעטלַא רעד עכלעוו
 געוו ן'פיוא גידנעטכיררעפ ,טגיינרעפ ךיז טָאה ,טסעוו עטויילבענ טייוו ַא ןיא
 -עג רהעק ַא ךָאנרעד ךיז רע טָאה ,גידנעפיוקייברעפ ןוא ,ךוטדזלַאה ןעסייוו םעד
 ןיוש זיא ?ירדַאק עטשרע איד .?ירדַאק ַא וצ יטיק ןעדַאלעגנייא ןוא קירוצ ןהָאט
 -ערּפשרעפ קישטנַאמ-ןעגנוי םעד טזומעג טָאה איז ,ןיקסנָארוװ ןעכַארּפשרעפ ןעוועג
 -עגבא טָאה ,הושדנַאה ןייז גידנעליּפשרעפ ,ןַאמ-רעטילימ א .ןעטייווצ םעד ןעכ
 רעד ןופ טַאהעג האנה טָאה ,סעצנָאװ ענייז גידנעטעלג ,ןוא געוו םעד ןעטָארט
 | ,וטיק רעגיזָאר

 -עברָאפ עֶלֶא ןוא רוזירפ איד ,םויטסָאק רעד סָאװ ףױרַאד גידנעקוק םינ
 טָאה ,ןעקניידכָאנ ?עיפ ןוא הימ לעיפ ןיטיק טסָאקעג ןעבָאה לָאב םוצ ןעגנוטייר
 -נוא ףָאטש ןעניזָאר םעד הוא דיילק םענעלוט ןעניכַאפלעיפ רהיא ןיא טציא איז
 רעד ןופ ןעטייהלעצנייא עלַא ,ךַאלפיילש ןוא ןעציּפש ןוא ךַאלדנעב איד עלַא איוו ױזַא ,ךאפנייא ןוא יירפ ,טכייל לָאב ן'םיוא טציא ןעמוקעגניירַא ,ריילק ןרעט
 טונימ ןייק טסָאקעג טינ רָאג ןעשנעמ-זיוה ערהיא ןוא רהיא ןעטלָאװ גנודיילק
 ךַאלטעלב ייווצ טימ עזָאר א טימ טצוּפעב רוזירפ רעכיוה רעניזָאד רעד טיפ פוט ןוא ןעציּפש עגיזָאד איד ןיא ןערעוו ןערָאבעג טלָאװ איז איוו רָאג ױזַא ,הימ
 | .ןעביוא

 עטנעל יד ןעטכיררעפ רהיא ףיוא טלָאװעג טָאה ןיטסריפ עטלַא איד ןעוו |
 טָאה איז : ךיז טקורעגבא טכייל יטיק טָאה ,טהערדרעפ ךיז טָאה סָאװ ,טרוג ןופ
 רהיא ףיוא גידווע'ןח ןוא טונ ןייז ןיילַא ךיז ןופ ןיוש ףרַאד סעלַא זַא ,טלהיפעג
 .ןעכַאמ טכערוצ טינ ךַאז ןייק ףרַאד ןעמ זַא ןוא

 טָאה דיילק סָאד .געט עכילקילג ערהיא ןופ םענייא ןיא ןעוועג זיא יטיק
 -אנק עטניובעגסיוא ,עכיוה איד היוא ךעלכיש עזַאר איד ;} טקירדעג טינ ץעגרע
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 "עג רעד .סופ איד טכַאמעג ךעלהערפ ןעבָאה ןוא טשטעווקענ םינ ןעבָאה לעפ

 הוא ענענייא איו טקעפ ןעטלאהעג ךיז טָאה ראָאה עדנַאלב ןופ ּפונק רעטכיד

 ךאז ןייק ןוא טעלימשרעפ טוג ךיז ןעבָאה ךעלּפענק יירד עלא .ּפָאק םעניילק םעד
 .טּפַאכעגמורא ןהעש ןעבָאה עכלעוו ,הושדנַאה עגנַאל איד ןיא טצַאלּפעגנ טינ טָאה

 לעדנעב-טעמַאז רעצרַאװש רעד .םרָאפ איד גידנרעדנע טינ ,םערא ןעדנור םעדו
 רעגיזָאד רעד .ןלַאה איד טלעגנירמוא ךילטרעצ רעדנוזעב טָאה ןאילאדעמ ןופ
 ןפיוא ָאד ךיוא טלעכיימשעג טָאה יטיק .טכארפ א ןעוועג זיא לידנעב-טעמַאז
 ,לעדנעב-טעמַאז םעד וצ לעגעיּפש ןיא טקוקעגוצ ךיז טָאה איז ןעוו ,לָאב

 ירָאמראמ א טלהיפעג יטיק טָאה דנעה ןוא ןרעטלוש עטעקַאנ איד ןיא
 ןעניוא איד .טבעילעג רעדנוזעב טָאה איז סעכלעוו ,להיפעג ַא -- טײקטלַאק
 ךיז ןעטלַאהקירוצ טנָאקעג טינ ןעבָאה ןעּפיל עטיור איד ןֹוא ,טצנַאלגטג ןעבָאה
 טיג ךַאנ טָאה איז .זיא איז דנעהיצנא איוו ,ןייזטכואוועב ןופ ןעלכיימש ןופ

 וצ ןעדַאלעגנייא ןיוש רהיא טָאה ןעמ איוו ,לאז ןיא ןעהענוצניירא טָאהעג טייצ
 רעדנעצנַאט רעד ןופ רעלַאװַאק טּפיוו רעד רהיא טָאה ןעדַאלעגנייא ןוא ,סלַאוװ א

 יעטסיימ-עינַאמערעצ ועד ,רעלעב ןופ ראשזיריד רעטמסהירעב רעד ,עיכרַארעיה

 "סנוסרַאק ַאקשורָאנעי ,ןָאזרעּפסנַאמ רעכילטַאַאטש ,רענהעש ,רעהטַארייהרעפ ַא

 יעג טָאה רע רעכלעוו טימ ,ַאנינָאב ןיפערג איד ןעזָאלרעפ סָאװ רונ טָאזװ רע .יל
 סָאד .,טפַאשהטריװ ןייז גידנעקוקמורא ןוא סלַאװ ןופ רוט ןעטשרע טעד טצנַאט

 רע טָאה ,ןעצנַאט ןהָאטענ זָאל ַא ךיז ןעבָאה עכלעוו ראָאּפ עכילטע איר טסייה
 "עב רענעי טימ רהיא וצ ןעפָאלעגוצ זיא ןוא יטיק עדנעמוקניירא איד ןעהעזרעד

 ןופ ןעראשיריד איד סיוא ךיז ןענעכייצ סע רעכלעוו טיפ ,טייקטקישעג רעדנוז
 "ערפ טינ ןוא ןעגיונעגנא ךיז טאה ,םערא ןייז טלעטשעורעטנוא טָאה רע ,רעלעב
 יראפ ןיוש רע טָאה ,טינ רעדָא טשניוו איז ביוא ,סינביולרע ןייק ולופא גידנענ

 ,טקוקעגמוא ךיז טָאה איז .עילַאט עניד רהיא ןעמחענוצמורא דנאה ןייז ןענָארט

 .רעכעפ רהיא טָאה זיוה ןופ ןיהטריוו איד ; רעכעפ רהיא ןעבענוצרעביא ןעמעוו

 | : | .טלעכיימשעגוצ ןֹוא ןעמונענ
 -ע טָאה --- סנעטייצעב טָארוקא ןעמוקעג טייז רהיא סָאװ טוג איו ---

 - ראפ ן'תמא ןיא סָאד זיא סָאװ םוראוו --- עילַאט רהיא נידנעמהענמורא ,טנָאזעג

 | | .ךיז ןעגיטעּפשרַאפ וצ רעינַאמ ַא
 ןייז ףיוא טגיילעגפיורא ןוא דנַאה עקניל רהיא ןעגיובעגסיוא טָאה איז |
 טכייל ,קנילפ ןעבָאה ךעלכיש עזָאר איד ןיא ךעלסיפ עניילק איד ןוא ,?עסקַא
 םעד רעביא קיזומ רעד ןופ טקַאט ן'כָאנ ךיז ןעגעוועב יצ ןעביוהעגנָא גיסעמ ןוא

 .םעקרַאּפ ןעגישטילנ
 רהיא רע טָאה -- ךייא טימ טריסלַאװ ןעמ ןעוו בא ךיִי טהור ןעמ ---

 -- סלאוו ןופ טירט עלענש טינ עטשרע איד טימ ךָאנ ךיז גידנעזָאלקעװא ,טנָאזעג

 - ,סָאד טגָאזעג רהיא רע טָאה -- ! ןָאיזיצערּפ ,טייקטכייל א ראפ סָאװ טכַארּפ ַא

 .עטנאקעב ענהעש עלא וצ טעמכ טגאזעג טָאה רע סָאװ
 ןייז רעביא ןוא רעטרעוו-ביול ענייז ףיוא ןהָאטענ ?לעכיימש ַא טָאה איז

 -ניוו ןעקניל םעד ןיא .לַאז םעד ןעטכַאבָאעב וצ טצעזענטרַאפ איז טָאה לעסקַא

 -ילב עטכער איד טריּפורגפיונוצ ךיז טָאה סע איוו ןעהעזעג איז טָאה לאז ןופ לעק
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 -סיוא ןא ,בייוו סיקסנוסראק ,ידיל ןעוועג זיא טוָאד .טּפַאשלעזעג רעד ןופ גנוה
 טרָאד ,ןיהטריוו איד ןעוועג ןיא טרָאד ; טייקכיל:עמנוא זיב טייחגהעש עטזיילבעג

 סע ואוו ,טרָאד ןעוועג דימת זיא רעכלעוו ,ןיווירק ךילּפ ןייז טימ טניישעג טָאה
 ןיהַא ; טפאשלעזעג רעד ןופ עטשרעכביוא עמאס איד טלעמאזרעפ ךיז ןעבָאה

 ןוא ,רעטנהענ ןהענוצוצ גידנעגאוו טינ ךלע'םירוחב עגנוי איד טקוקעג ןעבָאה
 -רעד ךָאנרעד טָאה ןוא ן'אוויטס ןענופעג ןעניוא איד טימ ךיוא איז טָאה טרָאד
 ,דיילק ענעטעמאז ,עצראווש א ןיא אננא ןוט ּמָאק ןוא רונימפ עגיטכערפ איד ןעהעי
 דנעבא םענעי ןיפ ןעהעזעג טינ םהיא טָאה יטיק ןעוועג ָאד ךיוא ןיא ר ע ןוא

 ןעניוא טניטכיוטייוו ערהיא טימ טָאה איז .ןעניוועל טואזטנע טָאה איז ןעוו ,ןַא
 ,רהיא ףיוא טקוק רע זא ,טקרעמאב רַאנָאז טָאה ןוא טנעקרעד םחיא דלַאב

 -ענ טָאה -- ? רעימ טינ ךָאנ טייז רהיא 4 רוט א ךָאנ ,עשזיסָאוו ---
 | .גידנעּפָאס טכייל ,יקסנופראק טגָאז

 ,ךייא קנַאד א  ,ןייג ---

 ?ןערהיפבא ךייא ךיא לָאז עשז ןיהואוו ---

 .רהיא וצ בא ךימ טרהיפ . ..ָאד ךיז טכוד זיא אנינערַאק ---
 .טלהעפאב רהיא ןיהואוו ---
 ,פירט איד גידנעטלאהנייא ,ןהָאטעג ריסלַאװ א טָאה יקסנוסראק ןוא

 -ראּפ , : ץלא גידנענַאזרעטנוא ,לַאז ןופ לעקניוו ןעקניק םוצ עסאמ רעד ןיא ךייקנ
 +וז גידנעהערדכרוד גיצנוק ןוא ",סמַאדַאמ ,ןָאדרַאּפ ,ןָאדרַאּפ ,טמַאדַאמ ,ןָאד
 -עמ ןייק וליפַא גידנעּפעצרעפ טינ ,רעדנעב ןוא לוט ,ןעציּפש ןופ םי םעד ןעשיווצ
 ךיז ןענָאה סע זא יוזא ,עמַאד ןייז ןהָאטעג רחעק א גיטפעה רע טָאה ,?ירעד
 . ףיילש רעד ןוא ,ןעקָאז עיולב-רושזא איד ןיא ךַאלםיפ עניד ערהיא טקעדעגפיוא
 -עדראפ ,עינק סניווירק ףיוא ןערָאװעג ןענָארטראפ זיא ןוא טיירּפשוצ ךיז טָאה
 עטזיילבעג ןייז טכיילנעוסיוא טָאה ,טגיינרעפ ךיז טָאה יקסנוסראק ,ייז גידנעק
 אננא וצ איז ןערהיפוצ-צ םוא םערא ןייז רהיא טגנַאלרעד טָאה ןוא טסורב
 ..אנוועידא קרא

 ,עינק םניווירק ןופ ףיילש םעד ןעמונעגבָארא טָאה ,עטלעטיורוצ א ,יטיק
 .ץאננא גידנעכוופיוא ,טקוקענמורא ךיז איז טָאה ,עטשיורעב א לעסיבא ןֹוא
 ,ןיטיק טלָאװעג סעטע ךיז טָאה סָאד איוו ,דיילק עליל א ןיא ןעוועג םינ זיא אננא
 טנעפעוצ טָאה סָאד ןוא ,עטזיילבענסיוא גירדינ ,ענעטעמַאז עצרַאװש ַא ןיא רונ
 א ןרעטלוש עלופ ,ןייב טנאפלע ןופ איוו יווא ,ןרעטלוש עטקַאמעג ערהיא
 "עה טימ טצופעב ןעוועג זיא דיילק עצנַאג איד .ךנעה עדנור איד ןוא טסורב
 ענוילק א ןעוועג זיא ראָאה עצראווש איד ןיא ,ּפָאק ן'םיוא .ןעציּפש עשינאיצעג
 דנַאב ןעצרַאוש םעד ףיוא ךיוא עדנַאילרינ אזַא ןוא ןעמולב-נראק ןופ דנַאילריג
 וצ ןעוועג טינ רָאנ זיא רוזירפ רהיא .ןעציּפש עסייוו איד ןעשיווצ טרונ םעד ןופ
 ,לערעּפ רונש א ןעוועג זיא ןעקַאנ ןעגיטפערק ,ןעטקַאטעג םעד ףיוא .ןעקרעמעכ

 רהיא ןיא טבעילרעפ ןעוועג זיא ,ן'ַאננַא ןעהעזעג גָאט רעדעי םָאה יטיק
 -ייֿפק-עליל ןיא ןעטסנהעש םא ןייז זומ איז זַא ,טלעטשעגרָאפ ץלא ךיז טָאה ןוא
 איז זא ,טלהיפרעד איז טָאה ,ןעצראווש ןיא איז גידנעהעזרעד טציא רעבָא ,רעד
 :!עהעזרעד טציא רהיא טָאה איז .טכארּפ עכילקריוו רהיא ןענַאמשרעּפ טינ םָאה
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 "רעפ איז טָאה טציא .רהיא ראפ עטעטראוורענוא ןא ןוא עיינ א רָאנ סעּפע סלא

 זא ןוא ,רילָאק-עיליל ןיא ךיז ןעדיילקנָא טנעקעג טינ טָאה אננא זא ,ןענַאטש
 .יילא להָאמ עלא זיא איז סָאװ ,ןיירעד ךילמענ ןענַאטשעב זיא טכארּפ רהיא

 ךיז סָאה םויטסָאק רחיא זא ,טעלַאוט רהיא ןופ ןעטָארטענסיױרא ,טלוב ןעוועג

 .אפוג איז ןעהעזעג םויטסָאק ןיא טָאה ןעמ .רהיא ףיוא ןעהעזעג טינ לָאמ ןייק

 ןעוו ןוא ,דַארג רהעז ךיז גידנעטלאה ,רעמיא איוו ןענַאטשעג זיא איז

 טימ ןעדייר ןיא ןעטלַאהעג איז טָאה ,ןעשנעמ לעדער םוצ ןעגנאגעגוצ זיא יטיכ

 .טייז ןייז וצ ּפָאק םעד טגיובעגנָא סָאװטע ,זיוה ןופ הטריוו םעד

 "טנעעג םהיא איז טָאה -- ןייטש ןייק ןעפראוו טינ ?עװ ךיא ,ןיינ ---

 טגָאזעג איז טָאה -- טינ סָאד העטשראפ ךיא להָאוובא --- סעּפע ףיוא טרעפ

 רהעק א דלַאב ךיז טָאה ןוא ןעלסקַא ערהיא טימ ניד'נהָאט קירד א רעטייוו

 טימ םויטסָאק רהיא גידנעקוקעב .יטיק וצ לעכיימש ןעכילטרעצ א טימ ןהָאטעג

 ןץ'טימ גנוקרעמעב ַא טכבַאמעג ןיוש ָאד ךיילג איז טָאה ,קיינ-ןעיורפ ןעלענש א

 .גנַאג אזא טלעפעג רהיא זא ,ּפָאק
 .ןהָאטעג גָאז א איז טָאה -- גידנעצנַאט ,לאז ןיא ןיירא טמוק רהיא ---

 "ראק טגָאזעג טָאה --- סנירעפלעה עיירט עניימ ןופ ענייא זיא סָאד ---

 להָאמ ןייק רעהירפ ךָאנ טָאה רע עכלעוו ,אנוועידאקרא אננא גידנעסירג ,יקסנומ

 ןוא רעכילהערפ לַאב ַא ןעכַאמ וצ-רעמיא טפלעה ןיטסריפ איד -- ןעהעזעג טינ

 טגָאזעג רע טָאה -- טכיילעיפ סלַאװ ןופ רוט א ,אנוועידאקרא אננא .רענהעש

 .ךיז גידנעניובנא
 ,הטריוו רעד ןהָאטעג גערפ א טָאה -- ? טנַאקעב רהיא טייז ---

 ןענייז יורפ ןיימ ןוא ךיא ? טנַאקעב טינ רימ ןענייז ןעמעוו טימ ---

 -- יקסנוסראק טרעפטנעעג טָאה -- עלא ןענעק זנוא ,ףלעוו עסייוו איד איוו יוזַא

 ,אנוועידאקרא אננא ,סלאוו ןופ רוט א
 טָאה -- ןעצנַאט וצ טינ ןעדיימסיוא ןעק ךיא ןעוו ,טינ ץנַאט ךיא -- |

 | ,טגָאזעג איז
 -ראק טרעפטנעעג טָאה --- ןעדיימסיוא טינ רהיא טנַאק טנייה רעבָא ---

 | .יקסנופ
 .יקסנארוו ןעמוקעגרעטנוא ויא טונימ רעד ןיא

 רימָאל ןאד ,גידנעצנַאט טינ ןעמוקסיוא טִינ ןעמ ןָאק טנייה ביוא ,ונ ---

 לענש טָאה ןוא ,סורעג ס'יקסנארוו גידנעקרעמאב טינ טנָאזעג איז טָאה -- ןהעג

 .לעסקא ס'יקסנוסראק ףיוא דנַאה איד טניילעגפיורא

 ןהָאטעג טכארט א טָאה "+ ןעדעירפוצנוא םחיא טימ איז ייא סָאװ ראפ,

 סיקסנארוו ףיוא טרעפטנעעג טינ ענטסימוא טָאה ַאננַא זַא ,גידנעקרעמַאב ,יטיק

 זיא איז וא ,טנהָאמרעד רהיא טָאה ,יטיק וצ ןעגנאגענוצ יא יקסנאדוו ,סורעו

 טציא זיב טָאה רע סָאװ טרעיודעב טָאה ןוא ?ירדאק ןעטשרע םיצ ןעדאלעגנייא

 ,טייצ עצנַאג איד טקוקעג טָאה יטיק .ןעהעז וצ איז ןעגינעגרעפ םעד טָאהעג טיו

 ענייז וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה ןוא ,ַאננַא רעדנעייסלַאו רעד ןופ נידנעבָאה האנה

 טָאה רע רעבָא ,סלַאװ א וצ ןעדַאלנייא איז לָאז רע זא ,טראוועג טָאה איז ,דייר

 רע .ןהָאטעג קוק ַא םהיא ףיוא עטרעדנואוורעפ ַא טאה איז ןוא ןעדאלעננייא טינ

92 



 אנינעראק אננא

 סָאוו-רונ .ןעריסלאוו ןעדאלעגנייא איז גיטסַאה טָאה ןוא ןערָאװעג הטיור זיא
 ןעטשרע םעד טכַאמעג טָאה ןוא עילַאט עניד רהיא ןעמונעגמורא טָאה רע רעבָא
 ןהָאכעג קוק ַא טָאה יטיק ,קיזומ איד טרעהעגנפיוא ָאה גנולצולפ איוו ,טירש
 ,ךָאנרעד גנַאל ןוא ,רהיא וצ טנעהָאנ יוזא ןעוועג זיא רעכלעוו ,םינּפ ןייז ףיוא
 ןעכלעוו טימ ,עבעיל טימ לופ קילב רעזיד טָאה ,רהָאי ענינייא ןופ ףיולרעפ ןיא
 ;טייקטמהעשרַאפ ןופ טנינייּפעג ,ץרַאה רחיא ןעטינשעג טקוקעגנָא םהיא טָאה איז
 .טרעפטנעעג טינ קילב ןטעזעיד ףיוא רהיא םָאה רע

 םעד ןופ ןעירשעג טָאה -- ! סלַאװ א ! סלאוו א ! ןָאדרַאּפ ,ןָאדרַאּפ ---
 עטסטנעהַאנ ,עטשרע איד גידנעהָאט ּפַאכ א ןוא ,יקסנוסרַאק לָאז קע ןעטייווצ
 .ןעצנַאט ןעביוװעגנָא ןיילא רע טָאה ,עמַאר
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 ןייא ךָאנ ,ןערוט-סלַאװ עגינייא טצנַאטעגכרוד ןעבָאה יטיק ןוא יקסנָארוו
 וצ ןעייוועב טָאה איז סָאװ םיוק ןוא רעטומ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ יטיק זיא סלַאוװ
 -וןקעגוצ רהיא וצ יקסנָארוװ זיא ,ןָאטסדראנ ןיפערג רעד רעטרעוו עכילטע ןענָאז
 זיא לירדַאק ןופ טייצ רעד ןיא .?ירדַאק ןעטשרע םוצ ןעמונעג איז סָאה ןוא ןעי'כ
 ןעגנאגעגנָא ןיולב זיא סע ,ןערָאװעג טדערעג טינ ייז ןעשיווצ סעדנעטיידעב ןייק
 סָאד ,יורפ רעד ןוא ןאמ םעד ןענעוו ,סיקסנוסראק איד ןעגעוו סָאד ,סעומש ַא
 סָאד טָאה להָאמ ןייא רונ ןוא .רעמאעהט ןעכילטנעפע ןעגיטפניק םעד ןעגעוו

 ,ןעניוועל ןענעוו ןהָאטעג גערפ א טָאה רע ןעוו ,טרהירעגנָא ףעיס איז ךערּפשעג |
 .רהעז םהיא טלעפעג ןיוועל זא ,טגָאזעג ייברעד טָאה ןוא ,ָאד ךָאנ זיא רע בייא

 .טראוורע טשינ רָאנ לירדַאק ןופ טייקכילקריוו רעד ןיא טָאה יטיק רונ
 יז ןעוו ,ןייז טעו סע סָאװ טראוורע ןעצרַאה ןעטקיטשרעפ א םיס טָאה איז
 -נאט רהיא טימ טעוװ רע זא ,טמָאהעג טָאה איז ,עקרוזאמ ןעמַאזוצ ןעצנַאט ןעלעוו
 םניפ א ייב ןיוש טָאה איז ; רעלעב ענידרעהירפ איד ףיוא איוו עקרוזאפ א ןעצ
 ,עקרוזאמ א ףיוא ןעלעטשאב טלָאװעג איז ןעבָאה עכלעוו ,טגאזטנע ןערעלַאװַאק
 א סעּפע ןעוועג ן'יטיק ראפ זיא לירדַאק רעטצעל רעד ןוא לֿלָאב רעצנַאג רעד
 טינ טָאה איז .ןעגנונעוועב ןוא ןעגנַאלק ,ןעמולב-סנעדייחפ ןופ םיורט-רעביוצ
 ףלאװעג טָאה ןוא דעימ ?לעיפוצ טלהיפעגנ ךיז טָאה איז ןעוו ,ןַאד זיוקב טצנַאטעג
 | .ןעהורבָא

 -טגילייווגנַאל איד ןופ םענייא טימ לירדַאק ןעטצעל םעד גידנעצנאט רעבָא
 רהיא זיא ,ןעגאזטנע טנעקעג טינ דארג טָאה איז ןעכלעוו ,ךעלטיילעגנוי עט
 ץאננא איז טָאה ָאד ןוא .אננא ןוא יקסנארוו טימ יוו-א-זיוו ןייז וצ ןעמוקענסכיוא
 -ראוורענוא ןוא עיינ לענַאּפש א ,ערעדנא ןא רָאג םעּפע טלא ןעהעזרעד רעדעיוו
 טנעקעג טָאה איז ןעכלעוו ,דנַאטשוצ םענעי ןעהעזרעד רהיא ןיא םָאה איז .עטעפ
 -עב זיא אננא זא ,ןעהעזעג טָאה איז .גלָאפרע ןופ טייקטגערעגפיוא איד ,ךיז ןיא
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 -עג טָאה איז .ךיז טימ טקעוװרע איז סָאװ גנוקיצטנע ןופ ןייוו םעד ןופ ןעפיוז
 םעד ןופ םינמס איד טסואוועג טָאה ןוא זיא סָאד ?היפעג ַא רַאפ סָאװ טסואוו

 ןעהעזעג טָאה איז .ן'ַאננַא ןיא ןעהעזעגנ םינמס איד טָאה איז .?היפעג ןעניזָאד
 ןופ לעכיימש םעד ןוא ןעניוא איד ןיא ץנאלג ןעדנעמאלפפיוא ,ןעדנרעטיצ םעד |

 ,ןח ןעגיטנעק םעד ןוא ,ןעּפיל איד גיליוונוא טגיוב טָאו ,טייקטציירעג ןוא קילג
 | .ןעגנוגעוועב איד ןיא ףייקטכייל ןוא טייקביילג

 "? רענייא רעדָא ,עלא -- ןהָאטעג טכארט א איז טָאה -- ? רעוו,
 טָאה איז ןעכלעוו טימ ,ל'רוחב ןעטרעטַאמרעפ םעד גידנעפלעה טינ ןוא

 ןוא םידָאפ םעד ןערָאלרעּפ טָאה רע ןעכלעוו ןופ ,ךערּפשענ ןייז ןיא ,טצנַאטענ |
 עדנעצנַאט איד טקוקענכָאנ איז טָאה ,רעטייוו ןעגָאז וצ סָאװ טסואוועג טינ טָאה
 : רהעמ ןוא רהעמ ץלא טקירדרעפ ךיז טָאה ץוַאה רהיא ןוא

 ןופ טקיצטנע זיא עכַאמ איד סָאװ םעד ןופ ןעפיוזעב טינ זיא איז ,ןיינ, -
 סָאד לָאז -- רענייא רעד ןוא .םענייא ןופ גנוקיצטנע רעד ןופ זיא סָאד ,רהיאי
 - .יטיק טכַארטעג טָאה "? ר ע ןיא סָאד זַא ןייז ךילנעמ

 ןעגיוא ערהיא ןיא טָאה ,אננַא טימ טרערענ טָאה רע ןעוו לָאמ ןעדעי
 טלעדנורעג טָאה קילג ןופ ?עכיימש ַא ןוא ,ץנַאלגיסנעדיירפ ַא טמַאלפעגפיוא
 ,ךיז רעביא גנוגנערטשנא ןַא טכַאמעג גיטנעק טָאה איז ,ןעפיל עטיור ערהיא

 ןילַא ןענייז ייז רעבָא .דיירפ ןופ סנעכייצ איד ןעזייוואוצסיורא טינ םוא
 טכַארטעג טָאה "3 םהיא טימ ןזיא איוו רעבָא, .םינּפ רהיא ףיוא ןעמוקעגסיורא
 ..ןערָאװעג ןעקָארשוצ זיא ןוא ןהָאטעג קוק ַא םהיא ףיוא טָאה איז ןוא ,יטיק

 ןופ לעגעיּפש ןיא טלעטשעגרָאפ רהֲאלק ױזַא ךיז טָאה יטיק סָאװ סָאד
 ןייז ןעמוקעגניהַא ויא ואוו .םהיא ןיא ןעהעזרעד טציא איז טָאה ,םינּפ ס'ַאננַא

 - ?םינּפ ןופ קורדסיוא רעגיהור זָאלגרָאז רעד ןוא גנוטלַאה עטסעפ .,עגיהור גידנעטש

 ןָא סָאװטע רע טגיוב ,רהיא וצ דנעוו ַא ךיז טיג רע ןעוו ,טציא לָאמ סעדעי ,ןיינ

 זיא קילב ןייז ןיא ןוא ,רהיא רַאפ ןעלַאפ ןעלעוו טלָאװ רע איוו ױזַא ּפָאק ןייז

 קילב ןייז איו ױזַא .קערש ןוא טייקגינעטרעטנוא ןופ קורדסיוא ןייא זיולכ ןעוועג

 ךיד ןעטער רונ ,ךיא ליוו ךיד ןעגידיילעב טינ ,ןיינג :ןעגָאז לָאמ סעדעי טלָאװ
 ,קורדסיוא ַאזַא ןעוועג זיא םינּפ ןייז ףיוא ."איוו טינ סייוו ךיא רעבָא ,ךיא ?יוו

 | / .ןעהעזעג מינ םהיא ףיוא רעהירפ להָאמ ןייק ךָאנ טָאה איז ןעכלעוו ַא

 ַא טרהיפעג ןעבָאה ,עטנַאקעב עניײמעגלַא ןעגעוו טסעומשעג ןעבָאה ייז

 טרָאוװ סעדעי זַא ,ןעזיוועגסיוא טָאה ןיטיק רעבָא ,ךערּפשעג ןעגיטכיוונוא ץנַאג
 ,לַאזקיש רהיא ןוא לַאזקיש רעייז ןעדיישטנע טָאה טדערעגסיורא ןעבָאה ייז סָאװ

 / -בילקריוו רעד ןיא ןעבָאה ייז ?הָאװבָא סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא רַאברעדנָאז ןוא

 ןייז טימ שטיװָאנַאװיא ןַאװיא זיא סע ךילרעכעל איוו ,םעד ןענעוו טדערענ טייק
 "עג ךיז טלָאו איַאקצעלעי רַאפ זַא ,םעד ןעגעוו רעדָא ,ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ

 -רעוו עגיזָאד איד ןעבָאה ןעגעווטסעד ןופ ןוא ,ךודיש רעועסעב א ןעכוזבָא טנָאק

 ,טלהיפעג ױזַא ךיוא סָאד .ןעבָאה ןיילַא יז ןוא ,גנוטיידעב ַא ייז רַאפ טַאהעג רעט

 | | | | יי .יטיק איוו
 טימ ןעגיוצרעפ ךיז טָאה סעלַא -- טלעוו עצנַאנ איד ,לָאב רעצנַאג רעד |

 ןופ עלהוש רעגניירטש רעד ןעקנַאדרעּפ וצ זיולב .המשנ סיטיק ןיא ןַאמוט ַא
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 -נואווצעג ןוא טציטשעג איז טָאה סָאד ,ןעגנַאגעגכרוד זיא איז עכלעוו ,גנוהיצרע
 ,ןעצנַאט טסייה סָאד ,טרעדָאפעג ךיז טָאה רהיא ןופ סָאװ ,סָאד ןהָאט וצ ןעג
 סע איוו םעד רַאפ רעבָא .ןעלכיימש וליפא ,ןעדייר ,ןענַארפ ףיוא ןערעפטנע
 -עטשוצ וצ ןעביוהעגנָא ןיוש טָאה ןעמ ןעוו ,עקרוזַאמ איד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה
 ןופ ןהָאטעג זָאל א ןיוש ךיז ןעבָאה ךעלראָאּפ ענינייא ןוא ןעלהוטש איד ןעל
 -רעפ ןופ טונימ ַא ףיורא ן'יטיק ףיוא זיא ,לַאז ןעסיורג םוצ ןעלַאז ערענעלק איד
 .קערש ןוא גנולפייווצ

 -ַאֿמ ןייק טציא ןיוש טָאה ןוא טגאזטנע איז טָאה ןעגנודַאלנייא ףניפ
 ןעמ זַא ,ןעבילבעג טינ גנונעפָאה ןייק ןיוש וליפא ןיא סע .טצנַאטעג טינ עקרוז
 זַא טנעכערעג ןעבָאה עלַא ?ייוו רַאפרעד עקַאט ןוא ,ןעדַאלנייא רעדיוװ איז לָאז
 ףיורא טנַאקעג טינ טָאה םענייק ןוא טפַאשלעזעג ןיא ךיירגלָאפרע וצ ןיא איז
 - ןעצימע טימ ןערָאװעג טלעטשַאב טינ טציא זיב ךָאנ זיא איז זַא ,ןעניז ן'פיוא
 ןערהָאפ ןוא דנוזעג טינ זיא איז זַא ,רעטומ רעד ןעגָאז ףרַאד ןעמ .ןעצנַאט וצ
 ַא טלהיפעג ךיז טָאה איז .ןעטפערק טלהעפענ רהיא ןעבָאה ףיורעד רעבָא ,םייהַא
 ,ענעגָאלשרעד

 ךיז טָאה ןוא ןעמעלַא ןופ טייוו ,לַאז םעניילק ןיא ןעגנַאנעגניירַא זיא איז
 א איו ןעביוהרע ךיז טָאה דיילק עגיטפול איד .להוטש א הוא ןעזָאלעגבָארַא
 -פעריימ עטרַאצ ,ערענָאמ ,עטעקַאנ ןייא ; עילַאט רעניד רהיא םורא ןעקלָאװ
 -עג ןעקנורטרעפ איו יוזא זיא ןוא ןעזָאלעגרעטנורא זָאלטּפַארק ךיז טָאה דנַאה
 טָאה דנַאה רעטייווצ רעד ןיא ; קינוט ןעגיזַאר םעד ןופ ןעדלַאפ איד ןיא ןערָאװ
 טרעכעפעג ןעגנוגעוועב עצרוק ,עלענש טימ טָאה ןוא רעכעפ םעד ןעטלַאהעג איז
 ייופ-רעמוז א ןופ ןעהעזסיוא רהיא ףױא גידנעקוק סינ ,םינּפ ןעטציהוצ רהיא
 ניטרַאפ זיא ןוא ?עזערג ַא ןיא טעּפעצעגנייא סָאװ-רונ ךיז טָאה עכלעוו ,עלעג
 ַא מאה ,ןעלגילפ עגידנעגיובנעגער ערהיא גידנענעפעוצ ןהָאט בעווש ַא םֶא םִא
 .ץראה רהיא טקירדרעפ גנולפייווצרעפ עכילקערש

 ראג זיא סָאד זַא ,ןייז ןָאק סע ,תועט ַא ךַאמ ךיא זַא ,ןייז ןָאק סע ןוא, |
 סָאװ סעֶלַא ףיוא ךיז טנַאמרעד לָאמַא רעדיוו טָאה איז ,יא "? ןעוועג טינ ױזַא
 | | .ןעהעזענ טָאה איז

 ,ןאטסדראנ ןיפערג טגָאזעג טָאה --? סנױזַא סָאד זיא סָאװ ,יטיק --
 סָאד העטשרַאפ ךיא --- ךיּפעט ן'פיוא רַאברעהנוא רהיא וצ גידנעמוקרעטנוא
 .טינ

 פענש ךיז טָאה איז ;ןהָאטעג רעטיצ א טָאה פיל עטשרעטנוא סיטיק
 - .ןעביוהעגפיוא

 ? עקרוזַאמ ןייק טינ טסצנַאט יאוד ,יטיק --- |
 | יהי .ןערערהט ןופ טרעטיצ -עג טָאה סָאװ ,עמיטש ַא טימ טעשטּפעשעג יטיק טָאה -- ,ןייג ,ןייג --
 - -עקרוזַאמ ַא וצ איז ןעדַאלעגנייא ןעגיוא איד ןיא רימ רַאפ טָאה רע --

 רע רעד רע ןהעטשרעפ טעװ יטיק זַא גידנעסיוו ,ןאטסדרַאנ טגָאזעג טָאה
 ןעד טצנַאט רהיא ,איוו, :םהיא טגָאז איז ןוא -- זיא איז איד רעװ ןוא זיא
 "? ַאיַאקצַאברעשטש ןיטסריפ רעד טימ טיג
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 ,יטיק טרעפטנעעג טָאה -- !לַאגע ץנַאג סע זיא רימ ,ךַא --| = |

 רענייק ;ענַאל רהיא ןענַאטשרעּפ טינ טָאה ,ןיילַא רהיא רעסיוא ,רענייק -

 איז ןעכלעוו ,ןעשנעמ א טגָאזעגבא ןעטכענ טָאה איז זַא ,טסואוועג טינ טָאה

 ןַא ןיא .םביולגעג טָאה איז סָאװ .רַאפרעד טגָאזעגבָא ןוא ,טּבעילעג רשפא טָאה

 - .ןערעדנַא
 טָאה איז ןעכלעוו טימ ,ןיקסנוסראק טכוזעגסיוא טָאה ןאטסדראנ ןיפערג - |

 ייד .יטיק ןעדַאלנייא ןעסייהעג םהיא טָאה איז ןוא ,עקרוזאמ ַא טצנַאטענ

 רהיא זיא קילג רדיא וצ ןוא ,ראָאּפ רעטשרע ןיא טצנַאטעג טָאה .יטיק

 ןעפָאלעגמורא עלייוו עדעי זיא יקסנוסראק םוראוו ,ןעדייר וצ ןעמוקעגסיוא טינ

 ןעגעגנַא טעמכב ןעסעזענ ןענייז ַאננַא ןוא יקסנָארװ ,טעטפַאשטריװעג .טָאה ןוא

 ןעהעזעג ייז טָאה ,ןעגיוא עגניטכיזטייוו ערהיא טימ ןעהעזעג ייז טָאה איז ,רהיא

 ןוא ,ןעסיוטשעגנָא ןערוגיפ-ץנַאט איד .ןיא ךיז ןעבָאה ייז ןעוו ,רעטנהענ ךיוא

 רהיא זַא ,טגייצרעביא ךיז איז טָאה רהעמ ץלַא ,ןעהעזעג ייז טָאה איז רהעמ סָאװ

 ועטלָאװ ייז איוו ךיז ןעליפ ייז זַא ,ןעהעזעג טָאה איז .ןעהעשעג ןיא קילגנוא

 -לעוו ,םינּפ .סיקסנארוו ףיוא ןוא .לַאז ןעניזָאד םעד ןיא ןיילַא ענייא ןעלהיפ ךיז

 ,ןעהעזעג איז טָאה ,גיננעהבאנוא ױזַא ןוא טסעפ ױזַא ןעווענ רעמיא זיא רעכ

 זיא איז סָאװ ןופ ,טייקגינעטרעטנוא ןוא טייקנערָאלרעּפ ןופ קורדסיוא םענעי

 רעבלעוו ,קורדסיוא רענעי ןעוועג זיא םינּפ ןייז ףיוא ; ןערָאװעג טשַאררעביא

 - ..ףיז טגידלושרעפ רע ןעוו ,דנוה ןעגולק ַא ןופ קורדסיוא םעד ֹוצ ךילנהע זיא

 . "רעביא ךיילג לעכיימש רעד ךיז טָאה -- ןהָאטעג לעכיימש ַא ַאננַא טָאה

 ,טסנרע !ערָאװעג דלַאב ךיוא רע זיא ---- טכַארטרעפ ךיז איז טָאה ,; םהיא ןעבעגעג

 ס/אננא וצ ןעניוא סיטיק ןעגיוצעגוצ טָאה טפַארק עכילריטַאנרעביא ןִא סעּפע

 ,דיילק ענעטעמַאז ,עצרַאװש עכַאפנייא רהיא ןיא גיטכערּפ ןעוועגנ זיא איז  .םינּפ

 רעד גיטכערּפ ,ןעטעלסארב איד ןיא דנעה עלופ ערהיא ןעוועג ןענייז גיטכערּפ:

 רעד ןופ ּראָאה עגידלעזיירק איד גיטכערּפ ,לרעּפ רונש םעד טימ ןעקַאנ רעטסעפ | 

 עניילק איד ןוֿפ ןעגנונעוועב עטכייל ,עזעיצַארג איד גיטכערּפ ,רוזירֿפ רעטזיילוצ

 סעּפע רעבָא ,טייקגידעבעל ןייז טימ םינּפ רענרעש רעד גיטכערּפ ,סיפ ןֹוא דנעה

 / .טייקניטכערּפ רעניזָאד רעד ןיא ןעוועג זיא סעשי'רזכא ןוא סעכילקערש

 רעדייא רהיא ףיוא ןעקוק וצ טַאהעג האנה רהעמ טציא ךָאנ טָאה יטיק

 דוצ ַא טלהיפעגנ ךיז טָאה יטיק .ןעטילעג רהעמ ןוא רהעמ ץלַא טָאה ןוא רעהירפ

 "רעד איז טָאה יקסנָארוװ ןעוו .טקירדעגסיוא סָאד טָאה םינּפ רהיא ןוא ענעטָארמ

 דלָאב טינ איו רע םָאה ,עקרוזַאמ רעד ןיא רהיא טימ ךיז גידנעסיוטשנא ,ןעהעז

 יה .טרעדנעעג ךיז איז טָאה ױזַא : טנעקרעד

 כָאװ ןנַאז וצ םוא טגאזעג רהיא רע טָאה - היה ! לאב רעלופטכַארּפ ַא --

 .זיא טינ
 .טרעפטנעעג איז טָאה -- ,אי --

 עכַאפלעיפ איד ז ןערָאװעג טלָאהרעדיװ זיא סע ןעוו ,עקרוזַאמ ןעטימ ןיא |

 זיא ,יקסנוסראק ןופ ןערָאװעג טכַארטעגסױא סעיינ ַא סלַא זיא עכלעוו ,רוניפ

 טָאה ןוא ןערעלאוואק ייווצ ןעמונעג טָאה ,זיירק ןעטימ ןיא ןעמוקעגסיורא ַאננַא

 -ָארשוצ טקוקעג רחהיא ףיוא טָאה יטיק .יטיק ןוא ןעמַאד ייווצ ךיז וצ ןעפורעגוצ
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 טקוקענ ןעגיוא איד ניד'גהָאט שטיינק 8 טָאה אננַא .ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא ןעק
 טימ טכַארטעב רהיא טָאה יטיק זַא ,נידנעקרעמאב רעבָא ,דנַאה רהיא הףיוא
 טרהעקעגבא ךיז איז טָאה ,ננורעדנואוורעפ ןוא גנולפייווצרעפ ןופ קורדסיוא םעד

 ,עמַאד רעדנַא רעד םימ ןעדייר וצ ךַאלהערּפ ןעביוהעגנָא ןיוש טָאה ןוא רהיא ןופ
 ןיא ןַארַאפ זיא סעניטכערּפ ןוא סעשלעפייט ,סעניד'הנושמ סעּפע ,אי,

 ,יטיק טגָאזעג ךיז טָאה ,"רהיא
 רעד רעבָא ,טייצלהַָאמ-דנעבַא םוצ ןעביילב טלָאװעג טינ טָאה אננַא

 .ןעטעב וצ ןעביוהעגנָא איז טָאה הטריוו
 ,יקסנוסראק סדערוצ ףיז טָאה -- אנוועידאקרַא אננַא ,ףיוא טרעה ---

 ךיא .קארפ ןייז ןופ לעברַא םעד רעטנוא דנַאה עטעקַאנ רהיא גידנעמהענניירא

 !ןאיליטאק א ןעגעוו עעדיא עניטרַאסיורנ ַא בָאה
 .םוצ איז ןערהיפקעווַא גידנעלעוו ,טגעװַאב זייווכעלסיב ךיז טָאה רע ןוא

 / .יֹזא םוג ןיא'ס זַא טלעכיימשעגוצ טָאה טריוו רעד ,טייצלהָאמ
 -יימש א טימ ַאננַא טרעפטנעעג טָאה -- ןעביילב טינ לע ךיא ,ןיינ --

 רעד יא יקסנוסראק יא ןעבָאה ,לעכיימש םעד ףיוא גידנעקוק טינ רעבָא ,לעב

 -עג טָאה איז ןעכלעוו טימ ,ןָאט םענעסָאלשטנע םעד ןופ ןענַאטשרעּפ הטריוו
 אווקכאמ ןיא ךיוא יוזא בָאה ךיא ,ןיינ --- .ןעביילב טינ טעוװ איז זַא ,טרעפטנע
 -סרעטעּפ ןיא רעטניוו ןעצנַאג ַא רַאט לעיפיוו ,ןערעייא לַאב ןייא ףיוא טצנַאטעג
 -- רהיא ןעבעל ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,יקסנָארוװ וצ ךיז גידנעקוקמוא -- גרוב

 | | .ןערהָאפבא ןיימ רַאפ ןעהורסיוא ךיז זומ ןעמ
 טגערפעג טָאה -- ?ןענרָאמ טמיטשעב עקַאט טרהַאפ רהיא ןוא --

 : | | ,יקסנָארוװ

 היוא ךיז גידנרעדנואוו ,אננא טרעפטנעעג טָאה -- ןעכער ךיא ,אי --

 ץנאלג רענעטלַאהעגקירוצ טינ רעד רעבָא ; ענארפ ןייז ןופ טייקטסיירד רעד
 טָאה איז ןעו ,ןהָאטעג הירב ַא םהיא טָאה ?לעכיימש ןופ ןוא ןעניוא איד ןופ

 ,טנָאזעג סָאד
 יא ןוא טייצלהאמ-דנעבא םוצ ןעבילבעג טינ זיא אנוועידאקרא אננא

 .ןערהָאפענקעוװא

24 

 --.סעכילסעה ,סעדנעסיוטשבא סעּפע ןאראפ רימ ןיא זיא סע ,אי,
 סופוצ ןוא סיקצאברעשטש איד ןופ גידנעהעגסיורא ןיוועל טכארטעג טָאד
 ,תולדג .ןעשנעמ ערעדנא ראפ טינ רָאנ גיוט ךיא ןוא --- רעדורב םוצ גידנעהעג

 ןעוועג רימ ייב טלָאװ סע ביוא .תולדג ןייק ָאטינ זיא ריס ייב ,ןיינ .ייז ןעגאז

 "יענאל אזא ןיא טלעטשעגקעווא טינ ךיז ךיא טְלָאװ ,ץלָאטש
 ןענולק ,ןעטוג ,ןעכילקילג ַא ,ןיקסנארוו טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע ןוא
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 .'קערש אזַא ןיא ןעוועג טינ לָאמ ןייק ךילניישרהאוו זיא רעכלעוו ,ןעגיהור ןוא
 איז ,אי, .דנעבא ןעניזָאד םעד ךיז טניפענ רע סָאװ רעד ןיא איוו ,ענַאל רעכיל
 ןעגאלקעב ֹוצ ןוא ,ןייז ףראד יוזא .ןעלהעווסיוא םהיא טפראדעג טָאה
 סָאװ .ןילַא ךיא ןיב גידלוש .סָאװ ףיוא ןוא ןעמעוו ףיוא טינ ךיא בָאה ךיז
 וענינייארעפ ןעלעװ טעוװו איז זַא ,ןעקנייד וצ טָאהענ ךיא בָאה טכער א ראט
 יריוסטכינ ַא ? ךיא ןיב סָאװ ? ךיא ןיב רעװ ? םעניימ טימ ןעכעל רהיא
 ".ףילצינ טשינרָאג ראפ ןוא םענייק ראפ ,שנעמ רעגיד

 ןופ ,סיוועג, .יאלָאקינ רעדורב ןייז ןעגעו טנאמרעד ךיז טָאה רע
 רעטופ ענעסירוצ א ןיא ןעהעזעג םהיא טָאה רעכלעוו ,טקנוּפדנַאטש סעיּפאקארּפ
 .שרעדנַא םהיא ךָאד ןעק ךיא רעבָא ,שנעמ רעסואימ א רע זיא ,,ןע'רוכיש ַא ןוא
 ,ךיא ןוא .ךילנהע עדייב ןענייז רימ זַא ,סייוו ךיא ןוא ץרַאה ןייז ךָא- ןעק ךיא
 -עג רָאנ ךיא ןיב ,םהיא ןעכוזפיוא ןערהָאפ טפראדעג בָאה ךיא סָאװ טאטשנא
 .- ",רעהַא ךָאנרעד ןוא טייצלהאמ ַא ףיוא יקסנאלבא טימ ןערהָאפ

 םעד ןעזעלעגרעביא טָאה ,ענרעטנאל-סאג רעד וצ ןעגנאגעגוצ זיא ןיוועל
 -ורענֹוצ טָאה רע ןוא רעטסייט ןייז ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו ,סערדא סרעדורב
 -ע5 ןיוועל טָאה רעדורב ן'זיב געוו ןעגנאל ןעצנאנג םעד .קישטזאווזיא ןא ןעפ

 םעד ןופ טסואוועג טָאה רע עכלעוו ,ןעגנוריסַאּפ עֶלַא ךיז טרעניארע גידעב
 טָאה רעדורב ןייז איו ,טנאמרעד ךיז טָאה רע ,יאלָאקינ רעדורב ןופ ןעבעל

 א איו ױזַא טבעלעג טעטיזרעווינוא ן'כָאנ רהֶאי א ןוא טעטיזרעווינוא ןיא
 . "עג קווח םהיא ןופ ןעבָאה םירבח ענייז סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ ,ךאנאמ
 -טָאג ,ןָאיגילער ןופ ןעטפירשרָאפ עגניירטש עלַא טלעיפרע טָאה ןוא = ,טכַאמ

 ; ןעיורפ רעבָא רעדנוזעב ,םינונעת עלַא ןעדיימסיוא ןוא ןעטסאפ ,ןעטעב
 ויא רע ןוא ,ןעכארבעגרעביא סעלא סָאד ךיז טָאה גנולצולּפ איוו ךָאנרעד ןוא
 ןעזָאלעגניירא ךיז טָאה ןוא ןעשנעמ עטסטפאהלעקע איד טימ ןעמוקעגפיונוצ ךיז
 .סענעלוהוצ עטסנעסאלעגסיוא איד ןיא

 .,לעגניא א טימ עטכישעג א ןעגעוו ךָאנרעד טנאמרעד ךיז טָאה רע
 לַאפנא ןיא ןוא ,םהיא ןעהיצרע וצ םוא ףרָאד ןופ ןעמונעג טָאה רע ןעכלעוו
 -ענ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע זא ,טע'גרה'וצ יוזא םהיא רע טָאה טייקזייב ןות

 טנאמרעד ךיז טָאה רע .לעגניא םעד ןעשטעלאקוצ רַאֿפ סעצָארּפ ַא םהיא ןעג

 טלעיּפשרעפ טָאה רע ןעמעוו ,רעלוש םעד טימ עטכישעג רעד הףיוא ךָאנרעד
 ךָאנרעד םהיא ףיוא טָאה ןוא לעסקעוו א ןעבעגעגסיורא םהיא טָאה ,דלעג ןייז

 .טרַאנעגסױא םהיא טָאה רענעי זַא ,גידנעזייוו ,ענַאלק ַא טגנַאלרעד ןייֵלַא
 -עב םהיא ראפ טָאה שטיווָאנאוויא ייגרעס סָאװ ,דלעג סָאד ןעוועג זיא סָאד)

 טראּפשעגנייא זיא יאלאקינ איו טנהאמרעד ךָאנרעד ךיז טָאה רע (.טלהאצ
 רע .געלשעג א רַאפ טריטסערַא םהיא טָאה ןעמ ןעוו ,טכַאנ ַא רעביא ןערָאװעג
 טָאה יַאלַאקינ ןעכלעוו ,סעצָארּפ ןעכילדנעש םעד ןעגעוו טרעניארע ךיז טָאה
 סָאװ ,סָאד רַאפ שטיװָאנַאװיא יינרעס רעדורב ןייז ןענעג ןערהיפ ןעביוהעגנָא
 סרעטומ רעד ןופ קלח ןייז םהיא טלהאצענסיוא טינ טשרמולכ טָאה רענעי
 םעד ןיא ןעניד ןערהָאפעגקעװַא זיא רע ןעו ,טַאהט עטצעל איד ןוא ,,רעטינ
 ,..אנישרַאטס ַא ןעגָאלש רַאפ ןערָאװעג טריסעצָארּפ טרָאד זיא ןוא רנעגעג-בירעמ
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 טציא סָאד ךיז טָאה ןיוועל רונ ,סואימ ךילקערש ןעוועג זיא סעלא סָאד
 עכלעוו ,איד ראפ ןעלעטשראפ ךיז ףראד סָאד איוו ,ױזַא טינראג טלעטשעגרָאפ
 !ייז טינ ןעסייוו ,עטכישעג עצנאנ ןייז טינ ןעקייוו ןוא ןעיאלאקינ טינ ןענעק
 ןיא ןעוועג זיא יאלָאקינ ןעוו ,טייצ רענעי ןיא זא ,טקניידעג טָאה ןיוועע  .ץראה
 וצ עווקרעצ ןיא ,ןעכאנאמ ,םיתנעת ןעטסאפ ,טייקמורפ ןופ דנַאטשוצ םעד
 םיוצ ַא ,עציטש א טכוזעג ןָאיגילער רעד ןיא טָאה רע ןעו ,טסניד-פעטָאנ
 ,םהיא ןעפלָאהעג טינ רונ טינ רענייק טָאה ,רוטַאנ רעכילטפַאשנעדייל ןייז ףיוא
 ךיז טָאה ןעפ .םהיא ןופ טכאלעגבָא ןעבָאה ,ןיילא רע וליפא ןוא ,עלא רונ
 ןוא ; ךאנאמ ,חנ ןעבענעג ןעמָאנ א םהיא םָאה ןעמ ,טציירעג םהיא טימ |

 -לָאהעג טינ רענייק םהיא טָאה ,ןעסירעגכרוד סעלַא ךיז טָאה םהיא ןיא ןעוו
 ,םהיא ןופ טרהעקעגבא ךיז גנולקע בא ןוא קערש טימ ןעבָאה עלַא רונ ,ןעפ

 :רַאה דנורג ןיא זיא ,יאלאקינ רעדורב ןייז זַא ,טלהיפעג טָאה ןיוועל
 רעסואימ עצנאג רעד ףיוא גידנעקוק טינ ,המשנ ןייז ןופ דנורג עמאס ןיא ,ןעצ
 ןעבָאה עכלעו ,ןעשנעמ ענעי סלא טכערעגנוא רהעמ ןעוועג םינ ,גנורהיפפיוא
 יערָאבעג זיא רע סָאװ םעד ןיא ןעוועג גידלוש םינ ויא רע .טסַאהרעּפ םהיא
 רעכלעוו ,לכש ַא טימ ןוא רעטקַארַאכ םענעטלאהעגקירוצ טינ ַאזַא םימ ןערָאװעג
 פעו ךיא , ,טונ ןייז טלָאװעג דימת רעבא טָאה רע .סעּפע ןופ טמעלקראפ זיא
 :.סיורא סעלא רימ ןעגניווצ םהיא לעװ ךיא ןוא ,ןעגָאזסיורא םעלא סָאד םהיא
 םוראד ןוא בעיל םהיא בָאה ךיא זא ןעזייו םהיא לעװ ךיא ןוא ,ןעגָאזוצ
 ;ידנערהאפוצ ,ןיוועל ןעסָאלשעב ןייֵלַא ךיז ייב טָאה ,'םהיא ךיא חעטשראפ
 .סערדא ןיא ןערָאװעג ןעזיוועגנָא זיא סע איו ,לעטאה םוצ ףלע רעגייז ַא ןיוש

 ףיוא ראצייוש רעד טרעפטנעעג טָאה -- 18 ןוא 12 רעמונ ,ןעביוא ---
 | .עגארפ סניוועל

 ? זיוה וצ רע זיא ---
 | ,ןיֹוח וצ םינּפא ---
 טָאה טרָאד ןופ ןוא ,ןעפָא-בלַאה ןעוועג זיא 12 רעמונ ןופ רהיט איד

 ןעטכעלש ןופ ךיור רעטכידעג ַא טמַָארטשעגסױרַא טכיל ןופ ףיירטש םעד ןיא
 ןעוועג זיא סָאװ ,עמיטש ַא טרעהעג ךיז טָאה סע ןוא קאבאט ןעצראווש ןוא
 זיא רעדורב ןייז זַא ,טנעקרעד דלאב טָאה ןיוועל רעבָא ,טנאקעבנוא ןעניוועל
 .ןעטסוהרעטנוא ןייז טרעהרעד טָאה רע ; ַאד

 : טדערעג עמיטש עטנאקעבנוא ןא טָאה ,רהיט ןיא ןיירא זיא רע ןעוו
 ןרעו טרהיפענ טעװ ךאז איד לעיפיוו ףיוא ,ןופרעד הא טגנעה סעלַא ---

 | | .טסואוועב ןוא ניטפנינרעפ
 סאד זַא ןעהעזרעד טָאה רע ןוא טקוקעגניירא טָאה ןיוועל ןימנאטסנאק |

 א ןוא ,עקווָאידאּפ א ןיא רָאָאה ּפָאק ןעסיורג ַא פימ שנעפ רעגנוי א טדער
 ןוא ?עברא ןהֶא דיילק ענעלָאװ א ןיא ,ךעלקניירּפש-רעמוז טימ יורפ עגנוי

 ינאק ייב .,ןעהעזעג טינ ךיז טָאה רעדורב רעד .ןאוויד ן'םיוא טציז ,ןעגארק
 זא ,קנאדעג ןייא םעד ייב גאטייוו טימ ץראה סָאד טקירדראפ טָאד ןיטנאטס
 טָאה רענייק .רעדידב ןייז טנהָאװ ןעשנעמ עדמערפ עכלעזא ןופ !יירק ןיא
 רע טָאה ,ןעשָאלַאק ענייז גידנעמהענב ַארַא ןוא ,ןעמוקניירַא ןייז טרעהעג טינ
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 טָאה רע .עקווָאידדַאּפ ןיא ןַאמנענני םעד ןופ דייֵר איד וצ טרעהענוצ ךיז
 .גנומהענרעטנוא ןא ןעגעוו סעּפע טדערעג

 טָאה -- ןעסאלק עטריניליווירּפ איד ,לעפייט רעד ייז טּפַאכ .,ונ --
 סָאװ זנוא אוד גירק ,אשאמ -- עמיטש סרעדורב םעד ְּךיִז טרעהרעד גידנעטסוהוצ
 .ןעגָארטניירַא קיש טינ זַא ,ןעבילברעפ ןיא סע ביוא ,סּפַאנש ביג ןוא ןעסע וצ

 -אראּפ םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ,ןעביוהעגפיוא ךיִז טָאה רעמיצנעיורפ איד

 | .ןעניטנאטסנאק ןעהעזרעד טָאה ןוא ןַאװ
 - .טגָאזעג איו טָאה --- שטירטימד יאלאקינ ,ץירּפ ַא סעּפע ---
 .ןיוועל יַאלָאקינ ןהָאטעג גערפ ַא זייב טָאה -- ? רע ףרַאד ןעמעוו --
 .-נעמוקניירא ןיוועל ןיטנאטסנאק טרעפטנעעג טָאה --- ךיא ןיב סָאד ---

 | | 2 קב י .ןעגיטכיל-רעד ןיא גיד
 סע .יאלאקינ טגָאזעגרעביא רעזייב ךָאנ טָאה -- ? די א רע --

 .יא טעּפעצרעּפ ךיז טָאה ,ןענַאטשעגפױא לענש זיא רע איוו טרעהענ ךיז טָאה
 ,ערעגאמ ,עסיורג איד ריהט ןיא ךיז ראפ ןעהעזרעד טָאה ןיוועל ןוא ,סעּפע
 טנאקעב ױזַא ןעוועג םהיא זיא עכלעוו ,רעדורב םעד ןופ טלאטשעג עטפאהקנארק
 -וורג איד טימ ןוא טייקדליוו רהיא טימ טשאררעביא ךָאד םהיא טָאה עכלעוו ןוא

 י .ןעניוא ענעקָארשוצ ,עט
 ,-נאטסנָאק ןעוו ,קירוצ ראי יירד טימ סלאי רערעגאמ ךָאנ ןעוועג זיא רע

 !עצרוק ַא ןעגארטעג טָאה רֶע .להָאמ עטצעל סָאד ןעהעזעג םהיא טָאה ןיוועק ןיט
 ךָאנ ןעהעזעגסיוא ןעבָאה רענייב עטיירב איד ןיא ,דנעה ענייז ןוא / ,קָאד

 עכיילג עניבלעזיד ; רעדעטיש ןערָאװעג ןענייז רָאָאה איד .רעניד'םיואמ
 ןוא וויאַאנ ןעבאה ןעגיוא עגיבלעזיד ; ןעפיל איד טקעדרעפ ןעבאהי סעצנאוו
 ,םענעמוקעגניירצ םעד ףיוא טקוקעג חנושמ

 גידנענעקרעד ,ןָאהטעג גָאז ַא גנוללצולפ רע טָאה -- ! ַאיטפָאק ,א --
 ,ךיירפ טימ ןעטכייל ֹוצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןעניוא ענייז ןוא ,רעדורב םעד
 / ןעשנעמ ןעגנוי םעד ףיוא טקוקעגמוא ךיז רע טָאה עדנוקעז רעבלעזרעד ןיא רעבָא

 -על טנאקעב ױזַא ןעוועג זיא עכלעוו ,גנוגעוועב עזעוורענ ַא טכַאמעג טָאה ןוא
 .םהיא טלָאװ ךוטולַאה רעד איוו ױזַא ,ןעקַאנ ןוא ּפָאק ן'טימ לעסיורט ַא ,ןעניוו !

 קורדסיוא רעטרַאה ןוא רעדנעדייל ,רעדליוו ַא --- רעדנַא ןַא רָאנ ןוא ; ןעקירד |
 ,םינּפ ןערעגָאמ ןייז ףיוא טלעטשענבָא ךיז טָאה

 ךיא זַא ,שטיװָאנַאװיא ייגרעס וצ ןוא ךייא וצ ןעבירשעג בָאה ךיא --
 ? רהיא טפרַאד סָאװ .ןענעק טינ ךייא ליוו ןוא טינ ךייא ןעק

 -עגרָאפ ךיז םהיא טָאה ןיטנַאטסנָאק איו ,ַאזַא טינ רָאג ןעוועג זיא רע

 טָאה סָאװ סָאד ,רעטקַארַאכ ןייז ןיא עטסטכעלש ןוא עטסרעווש סָאד .טלעטש
 -עג רָאנ ןיטנַאטסנָאק טָאה ,םהיא טימ ךיז ןעדיירוצפיונוצ רעווש ױזַא טכַאמעג
 טָאה רע ןעוו ,טציא ןוא ; םהיא ןעגנעוו טכַארטעג טָאה רע ןעוֶו ,ןעסעגרַאפ ןעוו
 רע טָאה ,ּפָאק ןייז ןופ רהעק ןעזעוורענ םעד סנרעדנָאזעב ,םינּפ ןייז ןעהעזרעד
 ,טנָאמרעד ףיורעד ךיז

 -טנעענ ?יטש טָאה -- ךאז ןייק בעילוצ ןעהעז טינ ךיד ףרַאד ךיא ---
 . .סעלַא סָאד ןוא ךיד ןעהעז זיולב ןעמוקעג ןיב ךיא --- ןיטנַאטסנָאק טרעפ
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 רע .ןעיַאלָאקינ טכאמעג ךייוו םינּפַא סָאה טייקליטש סרעדורכ םעד
 ,ןעּפיל איד טימ ןהָאטעג לעמרומ ַא טָאה

 ץעז ,ןיירא העג ,ונ --- טגָאזעג רע טָאה -- ? ױזַא ךיז טסיב אוד ,ַא --
 אוד .טרַאוו ,ןיינ .ןָאיצרָאּפ יירד גניירב ,ַאשַאמ ?ןעסע אוח טסליוו .ךיז
 ,רעדורב םוצ עגַארפ א טימ סעדנעוועג ךיז רע טָאה -- ? זיא סָאד רעוו טסייוו
 ררעה זיא סָאד -- :עקווָאידדַאּפ רעד ןיא ררעה םעד ףיוא םהיא גידנעזייוונָא

 "רעפטסבלעז .שנעמ רענידריווקרעמ א רהעז ,וועיק ןופ ךָאנ דניירפ ןיימ ,יקצירק
 ןייק טינ זיא רע לייוו רַאפרעד ,ייצילַאּפ איד טגלָאפרעפ םהיא זַא ,ךילדנעטש

 | ,ּםמול
 ףיוא טקוקעגמוא {,ןעוועג זיא טייהנהעוועג ןייז איוו ,ךיז טָאה רע ןוא

 ןיא עכלעוו ,יורפ איד זַא ,גידנעהעזרעד זיוה ןיא ןעוועג זיא סע רעוו ןעמעלַא
 :ןהָאטעג יירשענ א רהיא רע סָאה ,ןהענ ןעביוהעגנָא טָאה ריהט ןיא ןענַאטשעג
 | / ."טגָאועג ךיא בָאה ,טראוו ,

 :עטכישעג םיקצירק רעדורב םעד ןעל העצרעד ןעביוהעגנָא טָאה רע ןוא
 טָאה רע סָאװ רַאפרעד סעטיזרעווינוא ןופ ןעבירטעגסױרַא םהיא טָאה ןעמ איו
 טרהיפעגנייא טָאה ןוא ןעטנעדוטס עמערָא ןעפלעה וצ טפַאשלעזעג ַא טעדנירגעג
 ,לחוש-סקלָאפ ַא ןיא רערהעל ןערָאװעג ךָאנרעד זיא רע איוו ,ןעלהוש-גאטנוז
 םהיא טָאד ןעמ איוו ,ןעבירטעגסיורא טרָאד ןופ ךיוא ךָאנרעד םהיא טָאה ןעמ איוו
 | יי .םעבלעזַא סעּפע רַאפ טּפשמ ענג ךָאנרעד

 ןיוועל ןיטנַאטסנָאק טָאה -- ? טעטיזרעווינוא רעוועיק ןופ טייז רהיא --- |
 / .טייהנענייוש עמעווקעבנוא איד ןעסיירוצרעביא םוא ןיקצירק טנערפעג

 -עגנָא ןַא ,יקצירק זייב טרעפטנעעג טָאה -- רעוועיק ןופ ןעוועג ,אי -- |
 ,רענעזָאלב

 -נָא ,ןיוועל יַאלָאקינ ןענַאלשעגרעביא םהיא טָאה --- יורפ עזעיד ןוא ---

 .אנוװעיַאלַאקינ איראמ ,ןידניירפ-סנעבעל ןיימ סָאד זיא -- רהדיא ףיוא גידנעזייוו
 ןהָאטעג קוצ ַא זעוורענ טָאה רע ןוא -- זיוה א ןופ ןעמונעגסיורא איז בָאה ךיא
 ץלַא זיא איז | .איז עטכא ןוא איז בעיל ךיא רעבָא --- סע גידנעגָאז ,ןעקַאנ ן'טימ
 ,ךיז ןענעק רימ טימס רונ ןעליוו עכלעו ,עלַא ןוא ,יורפ ַא עניימ איוו סנייא
 ןעמעוו טימ אוד טסייוו טציא ,ונ  שעטכַא וצ ןוא ןעבעיל וצ ךיוא ךיא טעב
 -דעינרע טימרעד ךיז טסעוו אוד זַא .טס גמ אוד ביוא ןוא ,ןהָאט וצ טסָאה אוד
 .לעווש רעד זיא טָא ןוא טָאג ןיא טָא זיא ןעגיר

 .ןעמעלַא ןעפַאלענכרוד ךילנַארפ רעדיוו ןענייז ןעניוא ענייז ןוא

 ,טינ ךיא העטשרַאפ ,ןענירדעינרע ךימ סָאד לָאז עשז-סָאװ רַאפ ---
 סּפַאנש ןָאיצרַאּפ יירד : טיורבדנעבַא ןעגניירבניירא ,ַאשַאמ ,סייה ןַאד ---

 .העג ..,טינ ףרַאד ןעמ ...ןיינ ,טרַאװ ...ןיינ ...ןייוו ןוא
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.28 

 םעד גידנעשטיינק ,ןיוועל יאלאקינ טצעזענטרָאפ טָאה -- אוד טפהעז -- ||
 .רעדעילג איד טימ גידנעקוצ ןוא גנוגניירטשנא טימ ןרעטש

 סָאװ ןוא ןעגָאז וצ סָאװ ,ןהעטשרַאפ וצ ןעווענ רעווש םינּפַא זיא םהיא
 .ןהָאט וצ

 יאוו ,ריחט ןופ לעקניוו םעד ףיוא ןעזיוועג רע טָאה --- אוד טסהעז טָא --
 סָאד ? סָאד אוד טסהעז -- ךעלצעלק ענרעזייא ענעדנוברעפ ןעגעלעג ןענייז סע

 זיא סָאד .ןָא ןעביוה רימ עכלעוו ,גנומהענרעטנוא רעיינ ַא ןופ גנַאפנָא רעד זיא
 ןיא טקוקעגנייא ךיז טָאה רע .טרעהעג טינ טעמכ טָאה ןישנַאטסנָאק

 ץְלַא טקעוורע ךיז טָאה םהיא ןיא ןוא ,םינּפ ןעגיטכיזדניווש ,ןעטפַאדקנַארק ןייז
 וצ ןענניווצ טנַאקעג טינ ךיז טָאה רע ןוא ,םהיא ףיוא תונמחר רהעמ ןוא רהעמ

 םעיינ ןייז ןעגעוו ןעדייר ןעמונעג םהיא טָאה רעדורב רעד סָאוװ ,סָאד ןערעה

 וצ ,םהיא רַאפ רעקנַא-סגנוטער ַא זיולב זיא סָאד זַא ,ןעדעזעג טָאה רע ,ןַאלּפ
 : טרערעג ץלַא טָאה ןיוועל יַאלָאקינ .ןייֵלַא ךיז וצ גנוטכַארעפ ןופ ךיז ןעטער

 רעטיײברַא איד .,רעטיײברַא םעד טקיטש לַאטיּפַאק זַא ,טסייוו אוד ---

 -קעװַא ןענייז ןוא טיײברַא ןופ ךָאי ןעצנַאג םעד ןעגָארט ,סעקישזומ איד ,זנוא ייב
 ןענַאק ןעטיײברַא טינ ןעלָאז ייֵז לעיפיוו סָאװ ,ענַאל אזא ןיא ןערָאװעג טלעטשעג

 -רַא םעד ןופ ןעטיפָארּפ עלַא .ענַאל רעשיריהט רעייז ןופ ןהענסיורַא טינ ייז
 ןעבָאה ,ןעבעל רעייז ןרעסעברעפ טנַאקעג ןעטלָאװ ייז סָאװ ךרוד ,ןיול-סטייב
 עצנַאנ איד -- ךיז ןעדליב וצ טייקכילגעמ ןעבָאה ךיוא טימרעד ןוא טייצ עיירפ

 ןוא .ייז ןופ קעװַא ןעטסילַאטיּפַאק איד ןעמהענ טיײברַא רעד ןופ ןעטיפָארּפ

 ,ןעטײברַא ןעלעוו ייז רדעמ סָאװ זַא ,טפַאשלעזעג איד טרימרָאפ ךיז טָאה ױזַא
 ןעביילב ןעלעוו ייז ןוא רעציזעבטוג איד ,םירחוס איד ןערעוו ןעלעוו רעכייר ץלַא

 טָאה -- ןערעוו טרעדנעעג זומ גנונדרא עזעיד ןוא .ןעריהט-טסַאל ניבייא ףיוא

 ,רעדורב ן'פיוא ןהָאטעג קוק ַא ךילגַארפ טָאה ןוא טנידנעעג רע
 ךיז גידנעקוקנייא ,ןיטנַאטסָאק טגָאזעג טָאה --- ךיז טהעטשרַאפ ,אי -- |

 עטעשטרַאטסעגסיוא איד רעטנוא ןעזיוועג ךיז טָאה עכלעוו ,טייקטיור רעד ןיא
 .רעדורב ןייז ןופ רענייבד ןעקַאב

 -ָארּפ עצנאנ איד ואוו ,סרעסָאלש ןופ דנַאברעפ ַא רימ ןעכַאמ טָא ןוא ---

 טעוו סעלַא ,ןָאיצקודָארּפ ןופ ןעלטימ טּפיױה איד ןוא טיּפָארּפ םעד טימ ןָאיצקוד

 | ,ךילטפַאשניימעג ןייז
 ןיטנַאטסנָאק טגערפעג טָאה -- .? דנַאברעפ רעד ןייז טעוו עשזיואוו ---

 | .ןיוועל
 ,עינרעבוג רענאזאק ,עמערדזַָאוװ ףרָאד ןיא --- |

 זיא ,רימ טכוד ,רעפרעד איד ןיא ? ףרָאד ןיא סעּפע עשז-סָאוװו רַאפ ---
 טפַאשנעסָאנעג ַא ףרָאד ןיא ןעמ ףרַאד סָאװ וצ .ןהָאט וצ סָאװ נונעג ָאד ךיוא ױזַא
 ,סרעסָאלש ןופ

 איוו ,ןעפאלקש עכלעזא ךיוא טציא ןענייז ןרעיוּפ איד סָאװ ,רַאפרעד ---

 -ַאוויא יינרעס רַאפ ןוא ריד רַאפ סָאד זיא ראפרעד .ןוא ,ןעוועג רעהירפ ןענייז ייז
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 טָאה --- יײרעפַאלקש ןופ ןערהיפסיורא ייז ליוו ןעמ לייוו ,םהענעגנַא טינ שטיוָאנ
 ןעכערּפשרעדיװ רַאפ ןערָאװעג טנערעגפיוא זיא רעכלעוו ,ןיוועל יַאלָאקינ טגָאזעג
 ,םהיא

 רעבלעזרעד ןיא גידנעקוקעב ,טצפיזעגבא ךיז טָאה ןיוועל ןיטנַאטסנָאק |
 ךיז טכוד טָאה ץפיז רעד .רעמיצ רעגיצומש ַא ,רערעטסניפ ַא ,רעמיצ םעד טייצ
 | .ןעיאלאקינ טציירוצ רהעמ ךָאנ

 טימ אוד עכלעוו ,ןעננואיושנַא עשיטַארקָאטסירַא איד סייוו ךיא --
 ןופ ןעטפערק עֶלַא טכיורבעג רע זַא סייוו ךיא  .ןעבָאה ןעשטיװָאנַאװיא יינרעק

 .לעביא עדנעריטסיזקע איד ןעניטרעפטכער וצ םוא דנַאטשרעּפ ןייז
 -- ? ןעשטיװָאנַאװיא ייגרעס ןעגעוו אוד טסדער סָאװ וצ רעבָא ,ןייג --

 | .ןיוועל לעכיימש א טימ טגערפענ טָאה

 -ענ ַא גנולצולט טָאה -- !סָאװ תמחמ טָא ? שטיווָאנַאװיא ייגרעס ---
 ...? ןעדייר וצ זיא סָאװ רונ .,,.סָאװ תמחמ טָא -- ןיוועל יַאלָאקינ ןהָאטעג יירש
 ןיא ונ ,סָאד טסַאה אוד ? רימ וצ רעהַא ןעמוקעג אוד טסיב סָאװ וצ ...סנייא רונ
 .ךיז גידנעביוהפיוא ,ןעירשעג רע טָאה -- !העג ,טייהרעדנוזעג ךיז הענ ןוא ןהעש

 ' ! העג ,העג ןוא -- להוטש ןופ

 -נָאק טרעפטנעעג ןעטלַאהעגנייא טָאה -- ןעסַאה וצ ןָא טינ ביוה ךיא ---
 ,טינ וליפא רָאנ ךיז רעּפמאה ךיא --- ןיוועל ןיטנַאטס

 יאלָאקינ .אנועיאלַאקינ אירַאמ טרהעקעגקירוצ ךיז םָאה טונימ רעד ןיא

 ןעגנַאגעגוצ םהיא וצ ?ענש ןיא איז .,רהיא וצ טקוקעגמוא ךיז זיוב טָאה ןיוועל
 .ןהָאטעג לעמרומ ַא סעּפע טָאה ןוא

 ---טציירוצ ?ענש רעוו ,זעוורענ ןערָאװעג ןיב ןוא דנוזעג טינ ןיב ךיא --- |
 וצרעד ןוא -- יַאלָאקינ גידנעמעהטא רעווש ןוא רעטגיהורעב ַא טגָאזעג טָאה
  סָאד .לעקיטרַא ןייז ןענעוו ןוא שטיװָאנַאװיא יינרעפ ןעגעוו רימ אוד טסדער
 ןעביירש ןָאק איוו .יײרערַאנ-טסבלעז ַאזַא ,טיײקשלַאפ ַאזַא ,טייהמוד ַאזַא זיא
 ? טייקגיטכערעג ןייק טינ ןייֵלַא סייוו רעכלעוו ,שנעמ ַא טייקגיטכערעג ןעגעוו
 וצ ענַארפ ַא טימ טעדנעוועג ךיז רע טָאה --- ?לעקיטרַא ןייז ןעזעלעג טָאה רהיא
 בלַאה םהיא ןופ גידנערַאשבָארַא ןוא שיט םוצ ךיז גידנעצעזוצ רעדיוו ,יקצירק
 .ץַאלּפ ַא ןעבָאה וצ םוא ןעמָאריּפַאּפ ענעטַאשעגנָא

 סע איוו , יקצירק טנַאזעג גירעיורט טָאה -- ןעזעלעג טינ בָאה ךיא --
 | ,ךערּפשעג ַא ןיא ןהעגוצניירַא גידנעלעוו טינ טנייש

 ךיז ןהָאטעג דנעוו א רעטנערעגפיוא ןַא טציא טָאה --- ? סָאװ רַאפ ---
 | .ןיוועל יַאלָאקינ ן'יסצירק וצ

 םייצ ןעדנעוװשרַאפ וצ גיטיונ רַאפ טינ ןעכער ךיא לייוו רַאפרעד ---
 י | | | | ,ףיורעד

 ןייז טעוװ סָאד זַא ,רדיא טסייוו ןענַאװ ןופ ,רונ טביולרע ,טסייה סָאד ---
 ,ףילדנעטשרעפנוא ?לעקיטרַא רעד זיא עלעיפ רַאפ ? טייצ ןופ גנודנעוושרעפ ַא
 .ייז ןופ רעכעה .ה .ד

 ףרוד ןעקנאדעג ענייז העז ךיא ,טרהעקרַאפ טַארוקַא ,ךיא רעבָא ---
 .ךַאווׁש זיא ?לעקיטרַא רעד סָאװ רַאפ סייוו ןוא ךרוד ןוא
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 ןעביוהעגפיוא םַאזגנַאל ךיז טָאה יקצירק .ןערָאװעג ןעגיוושנַא ןענייז עלַא |
 .לעטיה ןייז ןהָאטעג םהענ ַא טָאה ןוא

 ןעגרָאמ .רנוזעג טייז ,ונ -- 4 טיורבדנעבַא ןייק ןעסע טינ רהיא טליוו ---

  .רעסַָאלש םעד טימ טמוק

 לעכיימש ַא ןיוועל יאלאקינ טָאה ,ןעגנַאגעגסיורא| זיא יקצירק רונ איוו

 | .טקניוועגרעטנוא טָאה ןוא ןהָאטענ
 ...ךָאד העז ךיא -- ןהָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- טינ ךיוא גוט --=

 .יקצירק ןהָאטעג ףור ַא םהיא רהיט ןיא טָאד טונימ רעד ןיא רונ = |

 -נַאגעג סיורא זיא ןוא טגָאזעג רע טָאה --- ? רהיא טפרַאד ךָאנ סָאװ --

 טָאה ַאנװעיַאלָאקינ אירַאמ טימ ןיילַא גידנעביילב .רָאדיראק ןיא םהיא וצ ןעג

 | יי | : ןהָאטעג דנעוו ַא רהיא וצ ךיז רע

 - . .טגערפעג רע טָאה --- ? רעדורב .ץטימ גנַאל ןיוש טייז רהיא ןוא -- = |
 .ןערָאװעג ךַאװש רהעז זיא דנוזעג רעייז .רהָאי עטייווצ סָאד ןיוש טָא -- -
 ,טרעפטנעעג איז טָאה -- לעיפ ןעקנירט ייז

 ? טקנירט איוו טסייה סָאד ---
 ,ךילדעש ייז רַאפ זיא סָאד ןוא ,ייז ןעקנירט ןעפנַארב -- |

 . .ןיוועל טגערפעג ליטש טָאה -- 4?עיפ רהעז ןעד רע טקנירט ---
 ךיז טָאה סע ואוו ,ריהט רעד וצ גידנעקוק ,טגָאזעג איו טָאה --- ,אי -- |

 | .ןיוועל יַאלָאקינ ןעזיוועג
 טָאה ןוא ךעלוייב טגָאזעג רע טָאה -- ? ָאד רהיא טדער סָאװ ןעגעוו ---

 ? ַאה ,סָאװ ןעגעוו --- ןרעדנַא םעד ףיוא םהיא ןופ טקוקעג ןעניוא ענעקַארשוצ טימ
 -נָאק טרעפטנעעג טייהנענעלרעפ ןיא טָאה -- טינ ךאז ןייק ןעגעוו ---

 - .ןיטנַאטס
 טסָאה אוד רונ .ךיז טליוו רהיא איו זיא ןעגָאז טינ טליוו רהיא ,ונ ---

 -- ץירּפ ַא טסיב אוד ןוא ,דיומ ַא זיא איז .ןעדייר וצ סָאװ רהיא טימ טינ
 -עג סעלַא טסָאה ,העז ךיא איוו ,אוד -- .ןעקַאנ ן'טימ גידנעקוצ טגָאזעג רע טָאה
 -נושזדנאלברעפ עניימ וצ ןעגיוצעב ךיז טסָאה ןוא ןענַאטשרעּפ ,טצעשעגבָא ,ןעהעז
 רעטרעכעהעג ַא טימ ,ןעדייר וצ ןעביױהעגנָא רעדיוו רע טָאה -- תונמחר טימ ןעג

 .עמיטש
 וצ ?יטש רעריוו טָאה -- שטירטימד יַאלָאקינ ,שטירטימד יַאלָאקינ ---

 .ַאנװעיַאלָאקינ אירַאמ סעּפע טלעמרומעג םהיא
 זיא טָא ,א ? טיוהב- דנעבַא טימ ןיוש זיא סָאװ רעבָא ,טוג ,טוג ,ונ ---

 -- ןעסע ץַאט ַא טימ ייקַאל םעד גידנעהעזרעד ןהָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- רע
 -סיוא טָאה ןוא סעכ טימ ןהָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- קעװַא לעטש ,רעהַא ,רעהַא

 טָאה -- ? אוד טסליװ ,סיוא קנירט --- גיטשרוד סּפַאנש לעזעלג ַא ןעקנורטעג
 ןייז לָאז ינ -- רעכעלהערפ ךיילג גידנערעוו ,רעדורב םוצ טעדנעוועג ךיז רע
 ךיד ןרעג ןעגעווטסעד ןופ ןיב ךיא .שטיװָאנַאװיא יינרעס ןעגעוו ןעדייר וצ גונעג |

 ןייק טינ רימ ןענייז ךָאד רעבָא ,ןעדייר טינ טרָאד טסלָאז אוד סָאװ .ןעהעז וצ
 -עגטרָאפ רע טָאה -- 4 טסוהט אוד סָאוװ ,?חעצרעד  .ּךָאד קנירט ,ונ .עדמערפ
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 ,ונ -- לעזעלג ַא ךָאנ גידנעסיגנָא ןוא טיורב לעקיטש א גידנעייק ענדעשז ,טצעז

 ? ריד סע טהעג איוו

 "ַאב ךיא ,טבעלעג רעהירפ בָאה ךיא איוו ,ףרָאד ןיא ןיילַא בעל ךיא ---
 "וצ קערש טימ ןיטנַאטסנַאק טרעפטנעעג טָאה -- טפַאשהטריוו טימ ךיז גיטפעש

 "עג ןוא ןעקנורטענ טָאה רעדורב רעד רעכ לעװ טימ ,טייקינדעשז רעד וצ גידנעקוק
 | ,טייקמאזקרעמפיוא ןייז ןעטלאהעב וצ טכוזעג טָאה ןוא ןעסעג

 : ? הנותח טינ אוו טסָאה סָאװ רַאפ --

 טיור ,ןיטנַאטסנָאק טרעפטנעעגנ טָאה -- טכאמעג טינ ךיז טָאה סע --

 | .גידנערעוו

 סָאד .ןעברָאדרעפ ןעבעל ןיימ בָאה ךד א ,ףוס ַא -- .רימ ? סָאװ רַאט ---

 ןיימ ןעבעגעג ןַאד רימ טלָאװ ןעמ ריוא זא ,ןענָאז ?עוו ןוא טנַאזעג ךיא בָא
 רָאג ןעוועג ןעבעל סעצנַאג ןיימ טלָאװ ,ןעוועג גיהטיונ סָאד זיא רימ ןעוו ,לייהט

 .שרעדנַא

 / .ףךערּפשעג םעד ןערעדנע וצ טלייַאעג ךיז טָאה ןיטנַאטסנָאק

 .נאק א קפווארקאּפ ןיא רימ ייב זיא ַאשוינַאװ ןייד זַא ,טסייוו אוד ןוא ---

 .ןהָאטעג גערפ ַא רע טָאה -- ? קישטשרָאט
 .טכַא ארטרעפ ךיז טָאה ןוא ןעקַאנ ן'טימ ןהָאטעג קוצ ַא טָאה יַאלָאקינ
 טהעטש סע ,טָאװ ? קסווארקאּפ ןיא ךיז טוהט סָאװ רימ להעצרעד ,אי ---

 / "יפ ןוא ? רעמיצ רענטסַאלק רעזנוא ןוא ,סעזָאירעב איד ןוא זיוה סָאד ץלא ךָאנ
 לעביטש-ןעטראג סָאד ךָאנ ךיז טקניידעג ריס איוו ?7 ךָאנ טבעל רענטרעג רעד ּפיל
 רונ ,זיור ןיא ןרעדנע טינ טשינרָאג טסלָאז אוד ,עשז-העז ...! ןַאװיד דעד ןוא
 ןיא סע איוו זיוה ןיא טעֶלַא ןייא טכיר ןוא ןעבָאה הנותח רעכיג סָאװ טסלָאז וד
 ַא ןעבָאה טסעוו אוד ביוא ,ריד וצ ןערהָאפוצ ןעמוק טלָאמעד לע ךיא ,ןעוועג
 | | | | .יורפ עטוג

 טוג איוו -- ןיוועל טנַאזעג טָאה -- ןערדָאפוצ רימ וצ טציא עשז-םוק ---

 | ! ןענדרָאנייא ךיז ןעטלָאװ רימ
 טינ לעװ ףךיא זַא ,ןעסיוו טלָאװ ךיא ןעוו ,ןעמוקעג ריד וצ טלָאװ ךיא ---

 | .ןעשטיווַאנַאװיא ייגרעס טרָאד ןעפערט
 :באנוא ןעצנַאנ ןיא בעל ךיא .ןעניפעג טינ טרָאד םהיא טסעוו אוד ---

 ר | .םהיא ןופ גיגנעה
 -יווצ ןעלהעווסיוא אוד טזומ| ,ןעדייר טינ טסלָאז אוד איוו רעבָא ,אי ---

 איד ןיא רעדורב םעד ןעסַאלעג גידנעקוק ,טנָאזעג רע טָאה -- םהיא ןוא רימ ןעש
 ,ןעניוא

 | .ןעניטנַאטסנָאק טרהירעג טָאה טײהנעסַאלעג עזעיד

 ךיא לע ,טכיזניה רעד ןיא יודיו ןעצנַאג ןיימ ןעסיוו טסליוװ אוד ביוא --- |
 ףיוא ךיא העטש שטיווַָאנַאװיא יינרעס טימ יײרעּפמַאה רעייא ןיא זַא ,ןענָאז ריד
 -עננוא עדייב טייז רהיא .םענייד ףיוא טינ ןוא םענייז ףיוא טינ ,טינ דצ ןייק
 -יא טכערעגנוא רהעמ רע ןוא ךילרעסיוא טכערעגננוא רהעמ טסיּב אוד .טכער
 .ךילרענ
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 --- ןענַאטשרעּפ סָאד טסָאה אוד ,ןענַאטשרעּפ סָאד טסָאה אוד ,ַא ,ַא --
 .יַאלָאקינ ןעיירש וצ ןעביוהעגנָא החמש טימ טָאה

 ןיימ רערעייהט טלַאה ,ןעסיוו טסליוו אוד ביוא ,ךילנעזרעּפ ךיא רעבָא --
 | | .,.סָאװ רַאפרעד ,ריד טיימס טפַאשדניירפ

 ? סָאװ רַאפ ? סָאװ רַאפ ---

 זיא יַאלָאקינ לייוו רַאפרעד זַא ,ןעגָאז טנָאקעג טינ טָאה ןיטנַאטסנָאק
 -רעפ טָאה יַאלָאקינ רעבָא .טּפַאשדניירפ ןיא ךיז טגיטיונ רע ןוא ךילקילגנוא
 / רעדיוו ךיז רע טָאה ,ךיז גידנעזָאלבנָא ןוא ןעגָאז טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןענַאטש
 | | .ןעפנארב איד רַאפ ןעמונעג

 .אנװעיַאלָאקינ אירַאס טגָאזענ טָאה ---שטירטימד יַאלָאקינ ,גונעג --
 .לישעלפ םוצ דנַאה עכייוו עטעקַאנ רהיא גידנעהיצסיוא

 יירשעג ַא רע טָאה -- !ןענע'גרה לעװ ךיא !וצ טינ העטש ,זָאל ---
 | | .ןהָאטענ

 --רעהטוג ,ןעכייוו ַא טימ ןהָאטעג לעכיימש ַא טָאה אנוועיַאלָאקינ אירַאמ
 טָאה איז .ןוא ,ןעיַאלָאקינ ךיוא ןעבענעגרעביא ךיז טָאה רעכלעוו ,לעכיימש ןעגיצ

 .ןעפנארב איד ןעמונעגוצ
 טנַאזעג טָאה -- ? טשינרָאג טהעטשרַאפ איז זַא ,ךָאד טסניימ אוד ---

 זַא ,תמא טינ .עלַא זנוא רַאפ רעסעב סעלַא סָאד טהעטשרַאפ איז -- יַאלָאקינ
 | ? סעכילבעיל ,סעטונ סעּפע ןַארַאפ זיא רהיא ןיאי

 רדיא טָאה -- ? עװקסָאמ ןיא ןעוועג ?להָאמ ןייק רעהירפ טייז רהיא ---
 .ןעגָאז וצ סעּפע םוא ,ןיטנַאטסנָאק טגָאזעג

 טָאה רהיא .ארומ סָאד ראפ טָאד איז ."רהיא , רהיא וצ גָאז טינ ,ונ --
 טָאה איז סָאװ רַאפ טּפשמ ענג איז טָאה רע ןעוו ,רעטכיר םעד רעסיוא ,רענייק

 טגָאזעג טינ רענייק לָאמ ןייק ,זיוה סנָאיצוטיטסָארּפ ןופ ןהעגקעווַא טלָאװעג
 טָאה -- ! טלעוו רעד ףיוא זיא סָאד ןניזנוא ןַא רַאפ סָאװ ,טָאג ןיוס .."רהיא ,|

 -עירפ עניזָאד איד ,ןעננוטכירנייא עיינ איד טָא -- ןהָאטעג יירשעג ַא גנולצולּפ רע
 / {ןיא סָאד טייקכילדנעש ַא רַאפ סָאװ ,רעטכיר-סנעד

 איד טימ ןעגנוסיוטשנעמאזוצ ענייז ןעלהעצרעד ןעביוהעגנָא טָאה רע ןוא

 .ןעננוטכירנייא עיינ
 ַא ןופ גנונעקיילבא ענעי ןוא ,טרעהעג םהיא טָאה ןיוועל ןיטנַאטסנָאק

 ןוא םהיא טימ טלייהטענ טָאה רע עכלעוו ,ןעגנוטכירנייא עיינ איד ןיא ןעניז
 -עגנַאנוא ןעוועג טציא םהיא ןיא ,טגָאזעגסיױהא להָאמ לעיפיוו ןיילַא סָאד טָאה
 .ןעּפיל ס'רעדורב ןופ ןערעה וצ םהענ

 -עג רע טָאה --- ןהעטשרעפ סעלַא { סָאד רימ ןעלעוו טלעוו רענעי ףיוא -- | |

 .סַאּפש ןיא טגָאז
 ---טינ בעיל ךיא ! טלעוו ענעי טינ בעיל ךיא ,ךֶא : טלעוו רענעי ףיוא ---

 "ורב םעד ףיוא ןעגיוא עדליוו ,ענעקָארשוצ ענייז גידנעלעטשנָא טנָאזעג רע טָאה
 טייקכילדנעש רעניזָאד רעד ןופ ןהעגקעווַא זַא ,ךיז טכוד טָא ןוא --- םינּפ סרעד

 טכוד ,ןעוועג ךָאד טלָאװ ,עדמערפ ןופ ןוא ענעגייא ןופ רעטנאלּפ םעד ןופ ןוא |
 ארומ ךילקערש ,טיוט ן'רַאפ ארומ ךיא בָאה ןענעווטסעד ןופ ,טוג רהעז ,ךיז
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 .זיא טינ סָאװ סיוא ךָאד קנירט ,ונ --- ןהָאטעג רעטיצ ַא טָאה רע -- טיוט ן'רָאפ

 ? יא סע ןיהואוו ןערהַאפ ךָאנ ןעלעוו רימ רעדָא ? רעינַאּפמַאש אוד טסליוװ

 ."יצ ןעמוקעב בעיל רהעז בָאה ךיא ,אוד טסייוו ! רענייגיצ איד וצ ןערהָאפ רימָאל
 | .גנַאזעג עשיסור ןוא רענייג

 ןעביוהעגנָא טָאה רע ןוא ןערעטנאלּפ וצ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה גנוצ ןייז

 טָאה ןיטנַאטסנָאק .ןערעדנַא םעד ףיוא דנַאטשנעגעג ןייא ןופ ןעגנירּפשרעביא
 טָאה ןוא ןערהַאפ וצ טינ ץעגרע טדערעגנייא םהיא ַאשַאמ ןופ ףליה רעד טימ
 | | .ןע'רוכיש ַא ןיטולחל ןיוש ןעפָאלש טניילעגקעװַא םהיא

 ןופ לַאפ ַא ןיא ןעניטנַאטסנָאק ןעביירש וצ ןעכַארּפשרעּפ טָאה ַאשַאמ
 ,רעדורב םוצ ןענהָאװ ןערהָאפרעבירַא לָאז רע ,ןעיַאלָאקינ ןעדיירוצנייא ןוא טיונ
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 וצ זיא ןוא אווקסָאמ ןעזָאלרעּפ ןיוועל ןיטנַאטסנָאק טָאה הירפ-רעדדןיא
 טסעומשעג רע טָאה ןאגַאװ ןיא געוו ן'פיוא .םייה-רעד-ןיא ןעוועג ןיוש דנעבַא
 ,ןוא ,ןענהאבנעזייא עיינ איד ןעגעוו ,קיטילָאּפ ןעגעוו עדנעזיירטימ ענייז טימ
 רעטנאלּפ ןימ א ןופ ןערָאװעג טגיטלעוועב רע זיא אווקסָאמ ןיא איו ,ךיוא א
 עדנַאש ןופ ,ןיילַא ךיז טימ טייהנעדעירפוצנוא ןַא ןופ ,עפירגעב ןוא; ןעגנוניימ |
 טנעקרעד רע טָאה עיצנַאטס ןייז ףיוא גוצ ןופ סיורא זיא רע ןעוו רונ ; סעּפע ראפ

 איד ןופ ןעלַאפעג זיא סָאװ ,טכיל ןעלעקנוד ןיא ןעהעזרעד טָאה רע ןעוו ןוא ,ןעטפאק ןופ רענלָאק ןעטלעטשעגפיוא ןַא טימ ,טַאנגיא רעשטוק ןעגידנעקניה םעד

 ןעוו ,ךעלזנערפ ןוא ךעלעגניר טימ ןַאּפשעג ַא ןיא ןעקע ענעדנובעגרעטנוא איד
 טָאה סע איוו ,ףרָאד ןופ סעיינ איד טלהעצרעד םהיא טָאה טַאנגיא רעשטוק רעד
 ייב זיא סָאװ רעטנאלּפ רעד איוו ,טלהיפרעד רע טָאה -- ַאװַאּפ טבלעקעגבָא ךיז
 טימ טייהנעדעירפוצנוא איד ןוא עדנַאש איד ןוא רערהעלק טרעוו ּפָאק ןיא םהיא
 .רעבירַא טהעג טסבלעז דיז

 איד ןוא ןעטַאנגיא ןעהעזרעד רונ טָאה רע איוו טלהיפרעד רע טָאה סָאד
 ,טכַארבעג םהיא טָאה טַאנגיא סָאװ ,ץלעּפ םעד ןהָאטעגנָא טָאה רע ןעוו ןוא ; דרעפ
 ,ןערהָאפעגקעװַא זיא ןוא ןעטילש ןיא רעטצלעּפעגנָא ןַא טצעזעגניירַא ךיז טָאה

 -דטריוו ןייז ןיא ןהָאט ןעפרַאד טעוו רע סָאװ טיײברַא איד ןעגעוו גידנעטכַארט |
 םהיא טימ סָאװ סָאד ןהעטשראפ וצ ןעביוהעגנָא שרעדנַא ץנאג רע טָאה ,טפַאש
 טלָאװעג טינ טָאה ןוא ךיז ייב טלהיפעג רעדיוו ךיז טָאה רע .ןעמוקעגרָאפ זיא
 -ייא ,רעסעב ןייז טציא זיולב טלָאװעג טָאה רע .זיא רע םלַא רערעדנַא ןייק ןייז
 רהעמ טעוװ רע זַא ,ןעסָאלשעב רע טָאה סנעטשרע .ןעוועג רעהירפ זיא רע רעד
 -עג םהיא טלָאװ הטַארייה איד עכלעוו ,ןעקילג עכילנהעוועגנוא ףיוא ןעפָאה טינ
 -נענעג ןייז טימ ןייז ןעדעירפוצנוא ױזַא םינ רע טעוװ םורַאד ןוא ןעבעג טנָאק
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 -עגניה ןעביולרע טינ להָאמ ןייק רהעמ ךיז רע טעװ םנעטייווצ .ןעבעל ןעגיטרעוו = |

 רעכלעוו ןופ .גנורעניארע איד ,טּפַאשנערייל רע'סואימ רעד ןופ ןרעוו וצ ןעסיר

 ןיא ךיז ןערהעלקרע ןעבילקעג ךיז טָאה רע ןעוו ,טרעטַאמעג ױזַא םהיא טָאה

 | 22 | .  .גאלשרָאפ ַא ןעכָאמ ןוא עבעילי

 ייב ןיילַא רע טָאה יאלָאקינ רעדורב ןייז ףיוא ךיז גידנענָאמרעד ךָאנרעד -י

 רע זא ,םהיא ןעסעגרַאפ ןעביולרע טינ לָאמ ןייק ךיז טעװ רע זַא ,ןעכָאלשעב ךיז

 ןעפלעה וצ גיטרַאפ ןייז וצ םוא ןעניז ןופ ןעזָאלסיױרא טינ לָאמ ןייק םהיא טעוו

 רע טָאה ,ףיג ןייז טעװ סָאד ןוא .טכעלש ןערעוו טעוו םהיא איו ךיג ױזַא םהיא

 רע ןעכלעוו וצ ,םזינומָאק ןעגעו דייר סרעדורב םעד ךיוא וצרעד ןוא .טלהיפעג

 -רעפ וצ ןעגנואווצעג טציא םהיא ןעבָאה ,גיטליגכיילג ןעטלאהרעפ ןַאד ךיז טָאה

 | | .םעד ןעגעוו ךיז ןעטכארט

 ןעדנעטשמוא עשימָאנָאקע איד ןופ גנורעדנע איד טנעכעדעג טָאה רע

 ןופ טייקניטכערעגנוא איד נידנעטש טלהיפעג רעבָא טָאה רע ; טײקשירַאנ ַא רַאפ

 םייקמערא רעד טימ ךיילגרעפ ןיא ענירעביא טָאה רע סָאװ ,דעישרעטנוא םעד

  ןעלהיפ ךיז לָאז רע םוא זַא ,ךיז רַאפ ןעסָאלשעב טציא טָאה רע ןוא קלָאפ ןופ

 ,טבעלעג ןעריישעב ןוא טיײברַאעג לעיפ רעהירפ ךיוא טָאה רע םגַה ,גיטכערעג

 "רע גָאטליואוו רעגינייוו ךָאנ ךיז טעװ ןוא ןעטייברַא רהעמ ְךָאנ טציא רע טעוו

 טימ ןהָאט וצ טכייל ױזַא רַאפ ןעזיוועגסיוא םהיא טָאה סעלַא סָאד ןוא .ןעביול

 םימ .יירעמיורט עטסעב איד ןיא טכַארברעפ געוו ןעצנַאג םעד טָאה רע זַא ,ךיז

 רעגייז ַא רע זיא ןעבעל ןעטונ ,םעיינ ַא ריפ להיפעג-סגנונעפָאה ןעדנעשירפרע ןַא

 2 | | .זיוה ןייז וצ ןערהָאפעגוצ טכַאנייב ןעיינ

 סאד !עלַאפעג זיא ,רעמיצ ם'אנווָאליאכימ איפאנא ןופ רעטסנעפ איד ןופ = |

 איפאנא .זיוה ןעבעל זיא סָאװ ץַאלּפ-רהַאפוצ םעד ןופ עענש םעד הוא טכיל

 .ןעפַאלשעג םינ ךָאנ טָאה איז .עקמָאנָאקע עטלַא איר ןעוועג זיא אנווָאליַאכימ

 רעסופראב ַא ,רענעפַאלשרעּפ ַא זיא רעכלעוו ,ןץיאמזוק טקעוועגפיוא טָאה איז

 ןופ גידנעגָאלשבָארַא טינ רעִיש ,אקסאל גיוצ איד .קינַאג ן'פיוא ןעפָאלעגסױרַא

 ךיז טָאה ,טעשטויװַאקסעג טָאה ןוא ןעגנורּפשעגסיורא ךיוא זיא ,ןעמזוק סיפ איד

 טָאה רעבָא ,טלָאװעג טָאה ,ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה ,עיגק ענייז ייברעפ ןעבירעג

 -.  .טסורב ןייז ףיוא סעּפאכ עטסרעדָאפ ערהיא ןעגיילפיורא טגאוװעג טינ

 "עג טָאה -- טרהעקעגקירוצ סעּפע ךיז רהְיִא טָאה ,עלעטַאט ,לענש -- = |

 יי ! א .ַאנווָאליַאכימ איפַאגַא טנַאז

 ,טוג זיא טסאג וצ .אנווָאליַאכימ איפאנא טקנייברַאפ ךיז בָאה ךיא --- י

 -ברוד זיִא זוא טרעפטנעעג רהיא רע טָאה -- רעסעב ךָאנ זיא םייה-רעד-ןיא רעבָא

 יב | - .טעניבַאק םוצ ןעגנַאגעג

 .טכיל עטכאהבעג א ןופ ןערָאװעג ןעטכיולעב םַאזגנַאל זיא טעניבַאק רעד = |

 -אּפ ,רענרעה-ןעשריה : ןעטייקניניילק עטנאקעב איד ןעטָארטעגסיױרא ןעבָאה סע

 ןעמ ןעכלעוו ,לערהיט-טפול א טימ ןעוויוא ןַא ,לעגעיּפש ַא ,רעכיב .טימ סעציל

 ,שיט רעסיורג רעד ,ןַאװיד סנעטַאט םעד ,ןעטכיררעפ טפרָאדעג גנַאל ןיוש מאה

 ןייז טימ טפעה ַא ,לעטסעקישַא ענעכארבוצ איד ,,רעכיב עטנעפעענ שיט ן'פיוא

 ,ןהַאטעג לעפייווצ ַא רע טָאה ,ןעהעזרעד סעלַא סָאד טָאה רע ןעוו .טפירשדנַאה
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 -עג טָאה .רע ןעכלעוו ןעגעוו ,ןעבעל םענעי ןערהיפ ןעבױהנָא ןענַאק טעוװ רע ביוא
 יוזא םהיא ןעבָאה ןעבעל ןייז ןופ ןערוּפש איד טָא עלַא .סגעוו-רעטנוא טמיורט
 טינ זנוא ןופ טסעװ אוד ,ןיינ , : טגָאזעג םהיא ןעבָאה ןוא ,טּפַאכעגמורא .איוו

 איו ַאזַא רעטייוו ןייז טסעװ אוד ,רערעדנַא ןייק ןייז טינ טסעוו אוד ןוא קעווַא
 ,אפונ ךיז טימ טייהנעדעירפוצנוא עגיבייא טימ ,תוקפס טימ : ןעוועג טסיב אוד

 טימ ןוא ןעקניז רעדיוו ןוא ךיז ןערעסעבוצסיוא ןעכוזרעפ עטסיומוא איד טימ
 -נוא ריד ןיא ןוא טינ ריד ךיז טיג רעכלעוו ,קילג ןופ גנוטראוורע ןעגיביוא םעד
 יה | - ",ףילגעמ

 טָאה עמיטש רעדנַא נָא ; ןעכאז ענייז זיולב טדערעגנ ןעבָאה סָאד רעבָא
 סָאד ןופ ןייז טשררעהַאב טינ ףרַאד ןעמ זַא ,טרערעג ןעצרַאה ןיא םחיא ייב רעבָא
 רעזעיד וצ םַאזכרָאהעג ,ןוא .ןעכַאמ טסעלַא ןעמ ןָאק ךיז טימ זַא ןוא ענעגנַאגרעפ
 ןענַאטשעג םהיא ייב ןענייז סע ואוו ,לעקניוו םוצ ןעגנַאגעגוצ רע ייא ,עמיטש
 ,קיטסַאנמיג ייז טימ ןעבַאמ וצ ןעביוהעגנָא טָאה רע ןוא סנעזייא-גָאװ .עװָאדוּפ
 -וצ ןרעטנומ א ןיא ךיז ןעגניירב וצ גידנעכוז ,שיטסַאגמינ ןעביוהעגפיוא ייז טָאה
 -קעוװַא ךיג ףיוא טָאה רע .טירט טעּפירקסעג ןעבָאה רהיט רעד רעטניה - .דנַאטש
 ,סנעזייא-נָאװ איד טניילעג

 סעלַא זַא ,טעדלעמענ טָאה ןוא קישטזאקירּפ רעד ןעמוקעגניירַא זיא סע
 איד וא םהיא ןעסיוו טזָאלעג ךיוא טָאה רונ ,גנונדרַא ןיא ןעקנַאד ֹוצ םָאנ זיא
 עזעיד .ןערָאװעג טנערבעגוצ זיא ץַאלּפ-סננונעקירט םעיינ םעד ןיא עקשטער
 ןעוועג זיא עדייבעג-סגנונעקירט עיינ איד .ןעניוועל טגערעגפיוא טָאה טכירכַאנ

 זיא קישטזאקירּפ רעד ,ןיילַא ןעניוועל ןופ זייוולייהט טנַאלּפעג ןוא טיובעגנסיוא
 טימ טציא סָאה רע ןוא ,ןיגב -סגנונעקירט םעיינ םעד טָא ןענעג רעמיא ןעוועג

 .ןערָאװעג טנערבעגוצ זיא עקשטער איד זַא ,טרהעלקרע סָאד החמש רעגעטלַאהעב
 ןעמ ?ייוו ,זיא ןופרעד עכַאזרוא איד זַא ,טגייצרעביא טסעפ ןעוועג זיא ןיוועל
 םהיא .לָאמ ןעטרעדנוה םוצ ןיוש ןהָאט ןעסייהעג טָאה רע איו יוזא טינ טנלָאפ
 -םיוא ןַא טכַאמעג קי שטזַאקירּפ םעד טָאה רע ןוא ךילסורדרעפ ןערָאװעג סָאד זיא
 ךיז טָאה ַאװַאּפ : טריסַאּפ טָאה ךַאז עגיטכיוו ןוא עכילהערפ ןייא רעבָא ,רייר

 | ,הוק עטפיוקעג רעייהט ,עטסעב איד ,טבלעקעגבָא
 איד ןעמהענ טשרָאקַא טסייה רהיא ןוא .ץלעּפ םעד רימ ביג ,אמזוק --- 0
 .,קישטזַאקירּפ םעד טגָאזעג רע טָאה --- ןהָאט קוק א ןהעג לעװ ךיא ,ענרעטנאל

 ,זיוה ןרעטניה דלאב ןעוועג זיא תומהב ערעייהט איד ראט ?הַאטש איד ---
 ,סעטסוק עווָאיאמ איד ןעבעל ,ןעבָארג םעד ייברעפ ,ףיוה ן'כרוד גידנעהעגכרוד
 -אוו רעד טימ ןהָאטעג זָאלב א טָאה סע .להַאטש-היפ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא
 ענערָארפרעּפ איד ןהָאטעג ןעמע ןא ךיז טָאה סע ןעוו ,טסימ-סיפ ןופ ערַאּפ רעמער
 -נאל ןופ טכיל עכילנהעוועגנוא סָאד ןופ עטרעדנואוורעפ ,תומהב איד ןוא ,רהיט
 ַא טָאה סע .יורטש רעשירפ רעד היוא ןעגעװוַאב ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה ,ענרעט'
 ,קייב רעד ,הוק רעדנעלָאה רעד ןופ ןעקור רעגיצנַאלג-ץרַאװש רעד ןהָאטעג קנַאלב
 ,ךיז ןעבייהמיוא טלָאװעג טָאה ןוא פיל ןיא גנור םעד טימ ןעגעלעג זיא ,טוקרעב
 זיא ןעמ ןעוו ,ןהָאטעג עשיד א ?הָאמ ראָאּפ ַא טָאה ,טקניײדַאב ךיז רעבָא .טָאה

 -אּפיה א איו ,עסיורג רעייהעגנוא איד ,טייהנהעש עטיור} .איד .ןעגנַאגעג ייברעפ -
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 יראפ טָאה ,לייהט-רעטניה ן'טימ ןהָאטעג רהעק א ךיז טָאה ,ַאװַאּפ סומאטאּפ
 | .טקעמשַאב םהיא טָאה ןוא ענעמוקעגניירא איד ןופ ?לעבלעק סָאד טלעטש

 . יעל טגָאזעג טָאה -- רעהַא ענרעטנַאל איד ,ראדאיפ ,רעהַא וצ טכייל ---

 ,טשינ טבַאמ סע ! רעטומ רעד ןיא ןעטָארעג -- ליבלעק סָאד גידנעקוקעב ןיוו
 -אראדעפ יליסאוו .סענהעש ַא רהעז .ןעטָארעג רעטָאפ ןיא זיא ברַאפ איד סָאװ
 .ןיא קישטזאקירּפ םעד וצ טעדנעוועג ךיז רע סָאה -- ? אי ,ןהעש ךָאד ,שטיוו

 גנוקריוו -עד רעטנוא עקשטער .איד ןעגעוו םולש םהיא טימ גידנערעוו ןעצנַאנ

 | | .לעבלעק ן'טימ החמש רעד ןופ
 ןוא ? ןייז -צ סואימ ךיז ןעבעגנייא טנָאקעג ןעד םע טָאה ןעמעוו ןיא ---

 רעייא ךָאנ גָאט ןעטייווצ םעד ףיוא ןעוועג ָאד ןיוש זיא ,רעלדנעה רעד ,ןָאימעכ

 ,רהָאפקעוװא
 -ייהלעצנייא עלא ןיא ןעניוועל טרהיפעגניירא ןיוש טָאה עגַארפ ןייא איד

 זיא רע ןוא ; גיכאפלעיפ ןוא סיורג ןעוועג זיא עכלעוו ,טפַאשהטריוו רעד ןופ ןעמ
 -ירּפ םעד טימ ךיז גידנעדיירכרוד ןוא רָאטנַאק ןיא ךיילנ קעווא להַאטש-היפ ןופ

 ףיורא זיא ןוא זיוה ןיא טרהעקעגקירוצ ךיז רע טָאה ,ןענָאימעס ןעגעוו קישטזַאק
 .ןיורא לַאַאז ןיא ןעביוא ךיילג

.2 

 יעג טָאה ןיוועל םגה ןוא ,ןינב רעסיורג ,רעטלא ןא ןעוועג זיא זיוה סָאד

 טָאה רע .זיוה עצנַאג סָאד טנהָאוװרעּפ ןוא טצייהעב רעבָא רע טָאה ,ןיילא טנהָאװ
 טינ זיא זיוה סָאד זא ,טסואוועג רַאגָאז טָאה רע ; שירַאנ זיא סָאד זַא ,טסואוועג |

 ןעניוועל ראפ זיא זיוה סָאד רעבָא ,רענעלּפ עגיטציא איד טיול סואימ זיא ןוא טוג
 -עג ןעבָאה סע רעכלעוו ןיא ,טלעוו איד ןעוועג זיא סָאד .טלעוו עצנַאנ ַא ןעוועג|

 ,ןעבעל םענעי טרהיפעג ןעבָאה ייז .רעטומ ןוא רעטָאפ ענעברָאטשרעפ ענייז טבעל

 טיײהנעמַאקלָאפ ןופ לַאעדיא רעד סלא ךיז טכודעג ןעניוועל ראפ טָאה סעכלעוו

 ןייז טימ ,יורפ א רענייז טימ ןעבעל ךיוא טלָאװעג טָאה רע ןעכלעוו טיול ןוא

 .,עילימַאפ
 ;נולעטשרָאפ איד .רעטומ ןייז ןעקניידעג טנעקעג סָאװ םיוק טָאה ןיוועל !

 . עגיטפניקוצ ןייז ןוא ,גנורעניארע עגילייה א ןעוועג ןעניוועל ראפ זיא רהיא ןעגעוו

 ןופ גנולַאהרעדיװ ַא ,טלעטשעגרַאפ ךיז טָאה רע איוו ,ןייז טפרַאדעג טָאה יורפ

 ןעוועג זיא סע איוו ,רעמיצנעיורפ א ןופ לַאעדיא ןענילייה ,ןעגיטכערּפ םענעי

 .רעטומ ןייז |
 ,הטארייה ןהֶָא עבעיל ךיז ןעלעטשרָאפ טנָאקעג טינ רונ טינ טָאה ןיוועל

 ,יורפ ענעי ןיוש ךָאנרעד ןוא ,עילימַאפ ַא טלעטשעגרָאפ רעהירפ ךיז טָאה רע רונ

 "עד זיא הנותח ןעגעוו ףעירגעב ןייז .עילימַאפ איד ןעגניירב םהיא טעװ עכלעוו

 ראפ ,עטנַאקעב ענייז ןופ עטסרהעמ איד ןופ ףעירגעב רעד איו ןעוועג טינ רעביר
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 .ןעגנורעדאפ-סנעבעל עניימעגלא איד ןופ ענייא ןעוועג זיא ןעבָאה הנותח עכלעוו
 . בא טגנעה סע סָאװ ןופ ,ןעבעל ןופ ךאז טּפיוה איד ןעוועג סָאד זיא ןעניוועל ראפ
 .ןעגאזטנע ןופרעד ךיז רע זומ טציא ןוא .ןעבעל ןופ קילג רעצנַאג רעד

 רעמיא טגעלפ רע ואוו ,רעמיצ-טסַאג םעניילק םעד ןיא ןיירא זיא רע ןעוו
 ,דנַאה ןיא ךוב ן'טימ ?עטופ ןייז ןיא טצעזעגניירא ךיז טָאה ןוא ,עעהט ןעקנירט

 -ילנדעוועג רהיא טימ ןוא עעהט סכארבעג םהיא טָאה אנווָאליאכימ איפאגא ןוא
 ?הוטש ן'פיוא טצעזעג ךיז איז טָאה "עלעטַאט ,ןעצעזוצ ךיז לע ךיא ןוא , : ןעכ
 ,ןייז טינ לָאז סָאד רַאברעדנָאז איוו זַא ,טלהיפרעד רע טָאה ,רעטסנעפ ןעבעל

 ןעיירעמיורט ענייז טימ טדיישוצ טינ טייקכילקריוו רעד ןיא רעבָא ךיז רע טָאה
 רעבָא ,רערעדנַא ןַא טימ רעדָא רהיא סימ .ןעבעל טינ ייז ןהֶא ןָאק רע זא ןוא
 םעד ןענעװ טכארטענ טָאה ,ךוב םעד ןעזעלעגנ טָאה רע .ןעהעשעג טעוו סָאר

 -יאכימ איפאנא סצוו ןערעה וצ ידכ ךיז גידנעלעטשבָא ,ןעזעלעג טָאה רע סָאװ
 טימרעד ןעמַאזוצ ןוא טרעדױלּפעג גידנערעוו דעימ טינ טָאה איז ; טגָאז אנווָאל

 -רָאפ ןייז ןיא ןערָאװעג ןעפורעגסיורא רעדליב-ןעילימַאפ ענעדעישרעפ ןענייז
 סעּפע ךיז טָאה עלעעז ןייז ןופ סינעפיט רעד ןיא זא ,ט?להיפעג טָאה רע .גנולעטש
 .טגיילעגנייא ןוא ןעטסָאמעננייא ,טלעטשעגנייא טסעפ

 םעד ןענעוו אנווָאליאכימ איפאנא ןופ ךערּפשענ םעד טרעהעג טָאה רע
 טָאה ןיוועל סָאװ דלעג סָאד ראפ ןוא ,ןעסעגרַאפ טָאג ףיוא רָאג טָאה רָאכָארּפ איוו

 -עג טָאה ןוא רעהפיוא א ןהָא רע ט'רוכיש ,דרעפ א ןעפיוק וצ טקניישעג רהיא
 ןוא ךוב םעד נידנעזעל ,טרעהעג טָאה רע ; תוירזכא תוכמ בייוו ןייז ןעגָאלש

 ,ןעקנַאדעג ענייז ןופ גנַאג ןעצנַאג םעד ךיז טנהָאמרעד טייצ רעבלעזרעד ןיא טָאה
 -עג טָאה רע ןעכלעוו ,ךוב רעד .ןעזעל ןופ טקעוורע םהיא ןיא ךיז ןעבָאה עכלעוו
 טנהָאמרעד ךיז טָאד רע .טייקמעראוו ןעגעוו קרעוו סלאדניט ןעוועג זיא ,ןעזעל
 רעד ןיא טייהנעדעירפוצ-טסבלעז ןייז ראפ ןעלַאדניט טריקיטירק טָאה רע איוו
 -יפָאזָאליפ א טלהעפ םהיא סָאװ ראפ ןוא ןעטנעמירעּפסקע ןעכַאמ ןופ טייקקנילפ
 .קילב רעש

 רעכילהערפ א ןעניז ן'פיוא ןעמואוושענפיורא םהיא זיא גנולצולּפ ןוא
 - רעדנעלַאה ייווצ עדַאטס ןיא ןייז רימ ייב ןעלעוו םורַא רהָאי ייווצ ןיא , : קנַאדעג

 עוואטוקרעב עגנוי ףלעווצ ,ןעבעל ןַאד ךיוא ךָאנ לָאז ןייז ןָאק ןיילא ַאווַאּפ " ,היק
 ,טוג ,ונ, : ךוב ן'ראכ ןעמונעג רעדיוו ךיז טָאה רע ןוא "! רעדנואוו ַא --- רעבלעק
 ראט רעבָא ןעמ ןאק וצ ; ךאז עניבלעזיד זיא טייקמעראוו ןוא טעטיצירטקעלע
 .ןיינ ? ערעדנַא סָאד טאטשנא םענייא ןעלעטשקעווא עגַארפ רעד ןופ גנוזייל רעד
 עלא ןעשיווצ תוכיש א ןַארַאפ זיא סע זא ? ןופרעד סיורַא טמוק סָאװ זיא ,ונ
 רעדנוזעב . ..ךיוא יוזא וויטקניטסניא ךָאד ןעמ טלהיפ ,רוטַאנ רעד ןופ ןעטפערק
 ןוא ,המהב עטיוד ַא ןייז ןיוש טעוו רעטכָאט סַאװַאּפ ןעוו ןייז טעוו םהענעגנַא
 -טכארּפ !יירד עגיזָאד איד ןעמוקניירַא ןעלעוו סע רעכלעוו ןיא ,עדַאטס עצנַאג איד
 . יורפ איד .. .עדַאטס איד ןענגעגעב טסעג ןוא יורפ רעד טימ ןהעגסיורא ! לופ
 -ָאד סָאד טעװעדָאהעגסױא דניק ַא איוו ןעבָאה ןעיטסָאק טימ ךיא : ןענָאז טעוו
 רעד ןעגָאז טעװ ? ןעריסערעטניא קרַאטש יוזא ךייא סָאד ןָאק איוו .לעבלעק עניז
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 -טנעי איז טעוו ךימ ךיוא טריסערעטניא ,םרהיא טריסערעטניא סָאװ סעלא .טסַאג

 . "? איז זיא רעוו רעבָא .ןרעפ

 . . .עווקכָאמ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ טנהָאמרעד ךיז טָאה רע ןוא
 סעלַא טעװ טציא רעבָא .גידלוש טינ ןיב ךיא ...4 ןעכַאמ ןעמ ןָאק סָאװ ,ונ,

 ןעבעל רעד זַא ,ןעטײקשירַאנ ןענייז סָאד .ןפוא םעיינ א ףיוא רָאג ןעהעגקעווַא

 ןעפּפמעק .ףרַאד ןעמ .ןעזָאלרעד טינ טעװ טייהנעגנאגרעפ איד זַא ,ןערעטש םעוו

 -רעפ ךיז .טָאה ןוא ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא טָאה רע ". . .ןעבעל וצ רעסעב .ידכ
 טכאקעגרעביא ןעצנאג ןיא טינ ךָאנ טָאה עכלעוו ,ַאקסַאל גיוצ עטלַא איד ,טכארט

 טָאה ,לעסיבַא ךיז; ןעליבוצסיוא ףיוה ן'רעביא ןעפָאלעגמורא זיא ןוא ,החמש איד

 םעד ךיז טימ.גידנעגניירבניירא ןוא קע ן'טימ גידנעהערד ,טרהעקעגמוא טציא ךיז

 םעד טקורעגרעטנוא םטָאה ,םהיא וצ ןעננאגענוצ זיא ,טפול-ןעכיורד ןופ ךיורעג
 רע טרעדָאפעג ןוא טעשטויוָאקסעגרעטנוא גיד'תונמחר ,דנַאה ןייז רעטנוא פאק

 | פה /  .ןעצסַאל ,ןעלטרעצ איז לאז

 = .אנווָאליאכימ איפאנא טנָאזעג טָאה -- טינ טדער רע סָאװ זיולב ---

 'הָאפ וצ ןעמוקעג זיא תיבה-לעב רעד זַא ,ךָאד רע טהעטשראפ טָא . . ,דנוה א ןוא

 יי | .גיטעמוא זיא םהיא ןיא ןער

 ? גיטעמוא עשז-סָאװ ראפ ---

 ,םיצירּפ איד ןענעק לאז ךיא טייצ ןיוש .? עלעטַאט ,טינ ןעד ךיא העז --

 ,עלעטַאט ,השקטשינ .ןעסקאוועגסיוא םיצירּפ איד ןעשיווצ ףיוא זייווניילכ זופ

 .ןייר זיא ןעסיוועג רעד רעבָא ,דנוזעג ןייק ןעלהעפ טינ ױזַא רונ טלָאװ

 טָאה אוז איוו ךיז גיד ידנערעדנואוו ,רהיא וצ טקוקענוצ טוג ךיז טָאה ןיוועל

 .ןעקנַאדעג ענייז ןענַאטשרעּפ

 גירנעמהענ ,טגָאזעג איי טָאה -- 4 על'עעהט ךָאנ ןעגניירב ,עשז-סָאװ ---

 .ןעננאגעגסיורא זיא ןוא ססַאט איד
 טָאה ;רע ; ; דנַאה ןייז רעטנוא ּפָאק םעד טקורעגרעטנוא ץְלַא טָאה ַאקסַאל

 ַא איוו ךיז טהערדעגפיונוצ סיפ ענייז ןעבעל ךיילנ ָאד טָאה איז ןוא ,טעלגעג איז

 ,עּפַאל רעטשרעטניה רעטקורעגסיורא רעד הוא ּפָאק םעד גידנעגעלקעווא ,לעניוב

 רהיא טנעפעעוצ סָאװטע איז טָאה ,טוג סעלא ןיוש זיא טציא זא ,ןעכייצ סלא ןוא

 -לימ ןיא ליטש .ןערָאװעג זיא ןוא ןעּפיל איד טימ ןהָאטעג עקַאמשט א טָאה ,ליומ

 יצעל רעגיזָאד רהיא ךָאנ טגלָאּפעגכָאנ םַאזקרעמפיוא טָאה ןיוועל .טייקגיהור רע ז

 .גנוגעוועב רעשט

 = - ןיילא ךיז וצ טנַאזעג רע טָאה -- ! ךיוא רימ טימ סע זיא ױזַא ---

 .טוג סעלא . . .השקטשינ ! ךיוא רימ טימ סָאד זיא ױזַא

 -עגקעװוַא אנוועידאקרא ַאננַא טָאה ,הירפ-רעד-ןיא ךיילנ ,לָאב םעד ךָאנ
 ילעומעד עװקסַאמ ןופ סיורא סרהָאפ איז זַא ,עמַארגעלעט א ןאמ םעד טקיש
 : | : : גָאט ןעגיב

 -עווש רעד טרהעלקרע איז טָאה -- ןערהָאפ זומ ךיא ,זומ ךיא ,ןיינ --- |

 איוו יוזא ןָאט ַאזַא טימ ,ןעטכיזבא ערהיא ןופ גנורעדנע יד ןופ עכאזרוא יד ןירעג
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 -סיוא עלא טינ ןָאק ןעמ עבלעוו ,ןעכַאז לעיפ ןעגעוו טנהָאמרעד ךיז טלָאװ איז

 .טגייה ןייז רעסעב ןיוש לָאז ,ןיינ --- ,ןטנעבער

 טָאה ,גָאטימ וצ םייה רעד ןיא ןעוועג טינ זיא שטיוועידאקרא ןאּפעטס |

 איד ןעטיילגעב וצ םוא ןעמוק רע טעוװ רעגייז א ןעביז זא ,ןעכָארּפשרעפ רעבָא

 י | ,רעטסעווש
 העוו טוהט רהיא זא ,לעטעצ א גידנעקישוצ ,ןעמוקעג טינ ךיוא זיא יטיק

 איד טימ ןעמאזוצ ןיילא גָאטימ וצ ןעוועג ןענייז אננא ןוא יללאד ,ּפָאק רעד

 עטנַאט איד זא ,טלהיפעג ייז ןעבָאה .עננאב רעשרעדנעלגנע רעד טימ ןוא רעדניק
 ,ןערהָאפוצ ןעמוקעג זיא איז ןעוו ןעוועג זיא איז איוו יוזא טינ טנייה סעּפע זיא

 טרעהעגפיוא גנילצולּפ סעּפע ןעבָאה ייז ? ןעמוקעב בעיל יוזא איז ןעבָאה ייז ןעוו

 יז ,ןעוועג בעיל יוזא טינ ןיוש זיא איז ןוא .עטנַאט רעד טימ ךיז ןעלעיּפש וצ

 .קעווא טרהָאפ איז סָאװ סָאד טרעמיקעג גינייוו טָאד

 -יירעברָאפ טימ ןעמונרעפ ןעוועג ןענרָאמהירפ ןעצנאג םעד זיא ַאננַא

 -נאקעב רעווקסָאמ ערהיא וצ ךעלעטעצ ןעבירשעג טָאה איז .עזייר רעד וצ ןעגנוט

 .ןעכַאז ערהיא טקַאּפעגנייא טָאה ןוא תונובשח ערהיא טנעכייצרעפ טָאה ,עט

 ,טגיהורנואעב סעּפע זיא ַאננַא זַא ,ןעזעיוועגסיוא ךיז ןיימעגלא ןיא טָאה ןיללאד

 זיא איז ןעוו זַא ,ךיז ןֵא טלהיפעג טוג ץנַאג טָאה יללאד סָאװ ,טגרָאזעב זיא איז זַא

 -עירפוצנוא ןופ קורדסיוא םעד טימ ךיוא סָאד איז טלעדראפ ט'הגאד'רעפ קרַאטש

 ןעדיילקנָא רעמיצ ןיא ךיז וצ קעווא אננא זיא גָאמימ ךָאנ .ןיילא ךיז טימ טייהנעד

 .רהיא ךָאנ ןעננאגעג זיא יללאד ןוא ךיז

 טגָאזעג רהיא טָאה -- ! ערַאברעדנַאז אזא סעּפע טנייה טסיב אוד ---

 .יללאד

 ךיא ,ערַאברעדנָאז ןייק טינ ןיב ךיא ,ןיינ ? יוזא אוד טסקנייד ? ךיא --- |

 סָאד .ןענייוו ץלַא רימ ךיז טליו סע .רימ טימ טריסַאּפ סָאד .עטכעלש ַא ןיב
 טָאה ןוא ַאננא לענש טגָאזעג טָאה --- ייברעפ טהעג סָאד רעבָא ,שירַָאנ רהשז יא

 ןעכלעוו ןיא ,עלעקעז ןעקנינהעש םעד וצ םינּפ םענערָאװעג-טיױר רהיא טגיובעגנָא
 ,ךעלכיט-ןעשַאט ענעטטיטַאב איד ןוא ?עבייה-טכַאנ רהיא טנעלעגניירא טָאה איז ;

 טלעטשעג ייז ןיא ךיז ןעבָאה סע ןוא טצנַאלנעג סנרעדנַאזעב ןעבָאה ןעניוא ערהיא

 ןוא ,ןערהָאפבָא טלָאװעג טינ גרובסרעטעּפ ןופ רימ ךיז טָאה ױזַא --- .ןערערהט
 .ןענַאד ןופ ןערהָאפקעװא טינ ךיז טליוו טציא

 -- ךאז עטוג א ןָאהטענפיוא טסָאה ןוא רעהַא ןעמוקענ טסיב אוד ---
 | .רהיא ףיוא גידנעקוק םאזקרעמפיוא ,יללאד טגנָאזעג טָאה

 .ןערערהט ןופ עטכייפ ןעגיוא טימ ןהָאטעג קוק א רהיא ףיוא טָאה אננא
 ןייק ןָאק ןוא ןהָאטעג טינ ךאז ןייק בָאה ךיא .יללאד ,טינ סָאד גָאז --

 -עגפיונוצ ןעשנעמ ךיז ןעבָאה סָאװ ראפ טּפָא ךיז רעדנואוו ךיא .ןחָאט טינ ךַאז
 ? ןהָאט ךיא ןָאק סָאװ ןוא ןהָאטעג ךיא בָאה סָאװ .ךימ ןעברַאדרעּפ וצ םוא טדער
 -רעפ ןענָאק טסלָאז אֹוד זא ,עבעיל לעיפ יוזא ןענופענ ךיז טָאה ןעצראה ןייד ןיא

 . .ןערייצ
 אוד עכילקילג א ראפ סָאװ ! ןעוועג טלָאװ סָאװ סייוו טָאג ,ריד ןהִא -
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 ןוא רהָאלק סעלא זיא המשנ ןייד ןיא --- יללאד טגָאזעג טָאה -- ַאננַא טסיב

 .ןהעש
 איוו 7 ,סנַאטעלעקס, ערעייז ךיז ןעניפעג המשנ רעד ןיא ןעמעלא ייב -- |
 ,רעדנעלגנע איד ןעגָאז סע

 ֿ המשנ רעד ןיא ריד ייב ןעד זיא |ן א ט ע לע ק ס א ראפ סָאװ --

 .רהָאלק יוזא סעלא זיא ריד ןיא

 -רענוא ץנאג ןוא אננא 1 ןַארַאפ--

 טשטיינקעג לעכיימש רעגירעבאפ ,רערטיכ א ןערערהט איד ךָאנ טָאה טעטראוו

 .ןעּפיל ערהיא
 ---רעגירעיורט ןייק טינ רעבָא ,רעטפַאהסַאּפש ַא ןאטעלעקס ןייד זיא ונ ---

 ,יללאד טגָאזעג גידנעלכיימש טָאה = |
 קעװַא טנייה רהָאפ ךיא סָאװ רַאפ טסייוו אוד .רעגירעיורט ַא ,ןיינ --

 ליוו ךיא .ןוא טקיטשעג ךימ סָאה רעכלעוו ,יודיו ַא זיא סָאד ? ןעגרָאמ טינ ןוא
 ינא טייהנעסָאלשטנע טימ ,אננַא טנַאזעג טָאה -- ךיז ןייז היזותמ ריד רַאפ סָאד

 .ןעגיוא איד ןיא ן'יללאד ךיילנ גידנעקוק ןוא לעטופ ןיא ךיז גידנענעהעל
 ןיא אננַא איו ,ןעהעזרעד יללאד טָאה ,גנורעדנואוורעפ רהיא וצ ןוא

 | .ןעקַאנ ן'פיוא ּפעצ עגידלעזיורק איד זיב ,ןערעיוא איד זיב ןערָאװעג טיור
  זיא יטיק סָאװ רַאפ ,טכייוו אוד -- ַאננַא טצעזעגטרָאפ טָאה -- אי -- == |

 סָאד בָאה ךיא .רימ ףיוא גיטכיזרעפייא זיא איז ? גאטימ וצ רעהַא זעמוקעג טינ
 רהיא רַאפ זיא לאב רעד סָאװ ,עכַאזרוא איד ןעוועג סָאד ןיב ךיא ...ןעברָאדרעפ
 טינ ןיב ךיא ,ךילקריוו ,ךילקריוו רעבָא .החמש ןייק טינ ןוא גנוגינייּט א ןעוועג

 רעניד ץנַאג ַא טימ ,טגָאזעג איז טָאה --- גידלוש לעסיבַא רונ ןיב רעדָא גידלוש
 ,"לעסיבַא  טרָאו םעד גידנעדיירסיודא עמיטש

 -נעכַאל טָאה -- טגָאזעג סָאד טסָאה אוד ן"אוויטס וצ ךילנהע איוו ,ָא --
 .יללאד טנָאזעג גיד

 | .טגיריילעב ךיז טָאה אננַא

 -לָאוועגנָא טגָאזעג איז טָאה --- אוויטס טינ ןיב ךיא ! ןיינ ,ןיינ ,א --
 טונימ ןייא ןייק ףיוא וליפא לעװ ךיא ?ייוו ,רַאפרעד ריד סָאד גָאז ךיא --- טנעק
 | .אננַא טגָאזעג טָאה --- רימ ןיא ןעלפייווצ וצ ןעביולרע טינ ריד

 איז טָאה ,רעטרעוו איד טדעועגסױרַא טָאה איז ןעוו טונימ רעד ןיא רונ = -
 ןיא טלעפייווצעגנ זיולב טינ טָאה איז ; עטכערעג ןייק טינ ןענייז ייז זַא טלהיפעג
 זיא ןוא יקסנָארװ ןעגעוו קנַאדעג םעד ייב גנוגערפיוא ןַא טלהיפעג טָאה איז ,ךיז

 -עגענעב וצ טינ םוא זיולב ,טנעכערעג טָאה איז רעדייא רעלענש ןערהָאפעגקעװַא
 | ,םהיא טימ רהעמ ךיז ןענ

 טצנַאטעג םהיא טימ טסָאה אוד זַא טלהעצרעד רימ טָאה אוויטס ,אי --= |

 ...רע זא ןוא עקרוזַאמ
 -וקעגרָאפ זיא סָאד טפַאהסַאּפש איוו ,ןעלעטשרָאפ טינ ךיז טסנָאק אוד ---

 -סיוא זיא גנולצולּפ ןוא ,ןייז וצ ךדשמ ייז זיולב ןעניז ןיא טַאהעג בָאה ךיא .,ןעמ
 ...גירנעלעוו טינ בָאה ךיא זַא ןייז ןָאק סע .שרעדנַא רָאנ ןעמוקעג

 .טלעטשעגבא ךיז טָאה ןוא ןערָאװעג טיור זיא איז
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 .יפלאד טגָאזעג טָאה -- ךיילג סָאד ןעלהיפרעד ייז ,א ---

 טְלָאװ ןופרעד ביוא ,גנולפייווצרעפ ןיא ןעועג טלָאװ ךיא רעבָא --
 ןעגָאלשעגרעביא ַאננַא רהיא טָאה --- טייז ןייז ןופ סעטסנרע סָאװ ןעמוקעגסיורַא
 יטיק ןוא ןערעוו ןעסעגרַאפ סעלַא טעוװ סָאד זַא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא --- דייר איד
 .ןעסַאה ךימ ןערעהפיוא טעוו

 טינ טלָאװ ךיא ,ַאנֹנַא ,תמא םעד ריד ןעגָאז ךיא לעװ .ךילטנענייא ---
 לָאז סָאד זַא ,רעסעב זיא סע ןוא .ךודיש ןעגיזָא- םעד ן'יטיק רַאפ טלָאװעג רהעז
 ךיז ןעבעילרעפ ןיוש גָאט ןייא ןיא טנַאקעג טָאה יקסנָארװ ביוא ,ןהעגוצ ךיִז
 | ,ריד ןיא

 טגָאזעג טָאה -- !שירַאנ יוזא ןעוועג טלָאװ סָאד ,טָאג ןיימ ,ךֵא --
 ,טייקטיור עטכידעג ַא ןעטָארטעגסיױרא ןעקַאב ערהיא ףיוא זיא רעדיוו ןוא ,ַאננַא
 - .רעטרעו ןיא טדערענסיורא קנאדעג רהיא טרעהרעד טָאה איז ןעוו
 זַא בָאה ךיא עכלעוו ,יטיק טכַאמעג בָאה ןוא קעװַא ךיא רהָאפ טָא זיא
 רעבָא ! זיא איז עכילבעיל ַא רַאפ סָאװ ,ךַא .דנייפ ַא עניימ רַאפ ,ןעמוקעב בעיל
 ? אי ,יללָאד ,ןעטכיררעפ ָאד ןעהעז סָאד ְךָאד טסעוו אוד

 טָאה איז .לעכיימש רהיא ןעטלַאהקירוצ טנָאקעג סָאװ םיוק טָאה יללָאד
 טָאה איז ךיוא זַא ,ןעהעז וצ ןעוועג םהענעגנַא זיא רחיא רונ ,ן'ַאננַא טבעילעג
 ,.ןעטײקכַאוװש

 .ןייז טינ ןָאק סָאד ? דנייפ ַא --
 איוו ,ןעבָאה בעיל ךימ טלָאז עלַא רהיא זַא ,ןעלעוו ױזַא טלָאװ ךיױא ---

 טָאה -- ןעמוקעב בעיל רהעמ ךָאנ ךייא ךיא בָאה טציא ןוא ;} בעיל ךייא בָאה ךיא
 ,טנייה ןיב ךיא שיראנ איוו ,ךַא -- ןעניוא איד ןיא ןערהערט טיס ַאננַא טגָאזעג

 -נָא טָאה ןוא םינּפ ן'רעביא לעכיט ן'טימ ןהָאטעג עכָאפ ַא ךיז טָאה איז

 -אקרא ןאּפעטס ןעמוקעג זיא ןערהָאפ עמַאס ן'ראפ ןיוש ,ךיז ןהָאטנָא ןעביוהעג
 -ףערפ ַא ןערהָאפוצ ןעמוקעגנ זיא רע ; טגיטעּפשרַאפ ךיז טָאה רעכלעוו ,שטיוועיד
 ,ןערַאגיס ןוא ןייוו ןופ ךורעג םעד טימ ןוא םינּפ ןעטיור ַא טימ ,רעכיל

 זעוו ןוא ,ןץיללָאד ךיוא ןעבעגענרעביא ךיז טָאה טייקרַאבלהיפ ס'ַאננַא

 : טלעמרומעג איז טָאה ,ןירעגעוװש רחיא טמערַאמוא לָאמ ןעטצעל םוצ טָאה איז
 לעוװ ןהָאטעג ןענעווטניימ ןופ טסָאה אוד סָאװ סָאד ; ַאננַא ,קניירעג --

 לעוו ןוא טבעילעג ךיד בָאה ךיא זא ,קניידעג ןוא .ןעסעגרַאפ טינ לָאמ ןייק ךיא
 ! דניירפ ןעטסעכ םעד איוו ,ןעבָאה בעיל רעמיא ךיד

 איז גידנעסוק ,אננַא טגָאזעג טָאה -- ,סָאװ רַאפ טינ העטשרַאפ ךיא --
 | | .ןערהערט איד גידנעטלאהעב ןוא

 ןיימ ,דנוזעג רהָאפ .טסהעטשרַאפ ןוא ןענַאטשרַאפ ךימ טסָאה אוד --
 ! טכַארּפ
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29, 

 ,קנַאדעג רעטשרע רעד ןעוועג זיא "! טָאג ןעקנַאד ןוא ,טגידנעעג סעלַא ,ונ
 -צע5 םוצ ךיז טָאה איז ןעוו ,ןעניז ן'פיוא אנוועידַאקרַא ַאננַא ןעמוקעג זיא סָאװ
 -רַאפ גנולק ןעטירד םעד זיב טָאה רעכלעוו ,רעדורב רהיא טימ טנעגעזעג לָאמ ןעט
 רהיא ףיוא טצעזעגנ ךיז טָאה איז ,ןָאנַאװ ןיא גנַאגנײרַא םעד ךיז טימ טלעטש
 טקוקעגמוא ךיז טָאה איז ןוא ַאקשוננַא טסנעיד רהיא טימ ןעמַאזוצ ,קישטנַאװיד
 ךיא לעוװ ןעגרָאמ ,טָאג ןעקנַאד .ןָאגַאװ-ףָאלש םעד ןופ טייקגיטכיל-בלַאה רעד ןיא
 קעװַא טעוו סע ןוא ,שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןוא ןעשזאירעס ןעהעז ןיוש
 ".רענייטש ןעטלַא םעד ףיוא ךילנהעווענ ןוא טוג ןעבעל ןיימ

 ,ןעציז וצ םעווקעב ךיז טכַאמעג טנעכערעב ןוא האנה טימ סָאה ַאננַא
 ,שזַאיאווקַאס ןעטיור םעד טכַאמרעפ ןוא טנעפעוצ ןעגנונעוועב עגיהעפ טימ טָאה
 איד ףיוא ךיז וצ טניילעגפיורא טָאה ,עלעשיק א טרָאד ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה
 עמַאד עקנַארק יא .טצעזעגנייא גיחור ךיז איז טָאה סיפ איד גידנעקעדרַאפ ןוא עינק
 טימ טרהיפרַאפ ןעבָאה ןעמַאד ערעדנַא ייווצ .ןעמַאלש וצ ןעבילקעג ןיוש ךיז טָאה
 טָאה ןוא סיפ איד ךיז טלעקיוועג טָאה יורפ עטלַא עקיד ַא ןוא ,ךערּפשענ ַא ַאננַא
 .ןַאגַאװ םעד ןעצייהעב ןעגעוו גנוקרעמעב ַא טכַאמעג

 -סיורא טָאה ,ןעמַאד ייווצ איד רעטרעוו עגינייא טרעפטנעעג טָאה ַאננַא
 .איד .ןעזעלעג טינ סעּפע רהיא ךיִז טָאה גנַאפנָא ןיא .,רעטעלב איד ןעדיינש -וצפיוא ףיוא ?ירעסעמ םעד ןוא ןַאמָאר ןעשילגנע ןַא לעקעז רהיא ןופ ןעמונעג
 -בא רעד גָאנ ןענלָאפכאנ .ה .ד ,ןעזעל וצ ןעוועג םהענעגנַאנוא סעּפע זיא רהיא רעבָא ןענַאטשרעּפ ןוא ןעזעלעג טָאה אנוועידַאקרַא ַאננַא .ןעסירוצ ןעוועג ויוש ןיא ענייא עכלעוו ןופ ,הושדגַאה איד ןוא דנעה עטיירב ערהיא טימ קַאז ןעטיור םעד עינק איד ףיוא גידנעטלַאה טלעמערדענ ןיוש טָאה אקשוננַא ,טסנעיר
 .ןעזעל וצ רעטייוו ךיז טקרַאטשעג ,דנַאה ןיא לירעסעמ םעד רעגניפ ערהיא טימ גידנעּפאטרעביא ,איז טָאה ,ןהָאט וצ סָאװ ןעוועג טינ זיא םע איוו יױזַא רעבָא ,ןהָאט סָאד טלָאװעג ךיוא ןיולַא רהיא ךיז טָאה --- שזַארוק רהיא טימ ןעמעלא טרעדנואוורעפ טָאה ןוא ןירעגעווש רהיא טציירעג טָאה ןוא דניה עיַאטס א ךָאנ גידנעטייר ןערהָאֿפעג זיא ירעמ ידייפ איוו םעד ןעגעוו ןעזעלעג איז טָאר ; עדער עגיזָאד איד ןעטלַאה טלָאװעג רהיא ךיז טָאה ,עדער ַא ןעלַאהעג טָאה טנעמַאלרַאּפ ןומ רעדעילנטימ א איוו ןעזעלעג איז טָאה } ןעקנַארק ןופ רעמיצ ןיא ןהענמורא טירט עקניליטש טימ סעּפע טלָאװעג רהיא ךיז טָאה --- עקנַארק םורַא ןעגנַאגעגמורא זיא ןַאמָאר ןופ ןידלעה איד איוו ןעזעלעג איז טָאה .ןעבעל טלָאװ -ענ לעיפוצ ךיז טָאה ןיילַא רהיא ,ןעשנעמ ערעדנַא ןופ ןעבעל ם'ןופ גנולנעיּפש

 ןעשילגנע ןייז ןעכייררע ןעביוהעגנָא ןיוש טָאה ןַאמָאר םעד ןופ דלעה רעד
 טָאה אננַא ןוא ,סעקטנָאיַאמ ךיז ןעברָאוװרע ןוא ןָארַאב ַא ןערָאװעג זיא ,קילג
 איז טָאה גנולצולּפ ; קעטנַאיאמ ןייז ןיא ןערהַאפ ןעמַאזוצ םהיא טימ טלָאװעג
 ןעמהעש ךיוא ךיז ףרַאד איז זַא ןוא ןעמחעש טפרַאדעג ךיז טָאה רע זַא טלהיפרעד
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 טָאה '? ךיז ךיא םהעש סָאװ רַאפ , ? ןעמהעש סָאװ רַאפ רעבָא .אפוג רַאפרעד
 .גנורעדנואוורעפ ןעטגידיילעב ַא טימ ןהָאטעג גערפ ַא ךיז איז

 םעד ףיוא טראּפשענבָא ךיז טָאה ןוא ךוב םעד ןעזָאלעגכַאנ טָאה איז

 .טָאה איז .לרעסעמ םעד דנאה רהיא ןיא גידנעקירד טסעפ ,לעטופ ןופ לעטנעוו
 טנעכערעגרעביא גנורעניארע רהיא ןיא טָאה איז .ךיז ןעמחעש וצ סָאװ ראפ טינ
 .עמהענעגנא ,עטוג ןעװעג ייז ןענייז עלא .עטנאקעב רעווקסאמ ערהיא עלַא
 ןעטבעילרעפ ןייז ןוא ןיקסנארוו ןעגעוו ,לאב םעד ןעגעוו טנאמרעד ךיז טָאה איז
 :םהיא וצ ןעננוהיצעב ערהיא ןענעוו טנאמרעד ךיז טָאה ,םינּפ ןעכילגערטרענוא
 .ךיז ןעמהעש וצ סָאװ ראפ ןעוועג טינ ךאז ןייק

 -רעפ עדנאש ןופ ?היפענ סָאד ךיז טָאה טייצ .רעניבלעזרעד ןיא ןוא
 רהיא ןיא ןעדייר ןעביוהעגנא טלָאװ עמיטש עכילרעניא ןא איוו יױזַא ,טקרַאטש

 רהיא וצ טלָאװ ןוא ,יקסנארוו ןענעוו ךיז טנאמרעד איז ןעוו ,,ןאד טארוקַא
 איז סָאה -- ? סָאװ זיא ,ונה --..! סייה ,םעראוו רהעז ,םעראוו, : ןעגָאז
 לָאז עשז סָאװ -- ?עטופ ןיא ךיז גידנעקוררעביא ןעסַאלשטנע טגָאזעג ךיז וצ

 ןיא ,ונ ! ךיילג ףיורעד ןָאהט וצ קוק ַא ארומ ןעד ךיא בָאה ? ןעטיידעב סָאד
 רעיציפַאלעגניא םעד ןוא רימ ןעשיווצ ןענייז עשז-ןיוש-טינ ? עשזיסָאװ

 ןענייז ייז איו ,עכלעזַא רעסיוא ,ןעננוהיצעב ערעדנַא זיא טינ עכלעוו ןאיאפ

 - ",ןעטנַאקעב ןעדעי טימ

 ראפ ןעמונעג רעדיוו ךיז טָאה ןוא ןהָאטענ ךַאל א ךילטכערעפ טָאה איז

 ןופ ןעניז םעד ןענַאטשרעּפ טינ ןיטולחל ןיוש איז טָאה טציא רונ ; ךוב רהיאי
 ןרעביא לרעסעמ-רעיּפַאּפ ן'טימ ןָאטעג רהיפ ַא טָאה יז .ןעזעלעג טָאה יז סָאװ סָאד
 רהיא וצ עכעלפרעביוא עטאלג .,עטלאק ןייז טניילענוצ ךָאנרעד טָאה ןוא ביוש
 טָאה רעכלעוו ,דיירפ ןופ ךיוה רעד ןיא טכאלוצ טינ ךיז רעיש טָאה .ןוא קאב

 ױזַא ןעוורענ ערהיא זַא ,טלהיפעג סָאה איז .טגיטלעוורעביא איִז ננולצולּפ |

 סעּפע ףיוא ררעמ ןוא רהעמ ץלַא ןערָאװעג ןעניוצעגנא ןענייז סענורטס איוו
 ןעניוא ערהיא זא ,טלהיפעג טָאה איז .ךעלניכעטש עדנעפיורשרעפ עכלעזַא
 ןוא דנעה ערדיא ףיוא רעגניפ איד זא ןוא רהעמ ןוא רהעמ ץְלַא ךיז ןענעפעוצ

 | | .ךיז טגעוועב זעוורענ ןעבָאה סיפ

 ןוא רהעמ ץלַא ךיז ןענעפעוצ ןעניוא ערהיא איוו טלהיפענ טָאה איז
 יניא זַא ,זעוורעג ךיז ןעקוצ סיפ ןוא דנעה איד ןופ רענניפ איד זַא ,רהעמ
 ןעגנאלק ןוא ןעטלאטשעג עלא זא ןוא םעהטא רעד סעּפע רהיא טקיטש גינייוו
 -נוא ןא טימ איז ןעשאררעביא טייהלעקנוד-בלאה רעכילנעוועב רעגיזָאד רעד ןיא
 ןעטונימ ןעמוקעגפיורא רעהפיוא ןא ןענייז רהיא ףיוא  ,טייקטכע רעכילנהעוועג

 רעדָא קירוצ ףיוא רע טהעג ,סטרעוורָאפ ןאגאוו רעד טרהָאפ : לעפייווצ ןופ

 א סעּפע רעדָא רהיא ןעבעל אקשונא סָאד זיא .ךילגעוועכנוא רָאנ טהעטש
 רעדָא רעטופ א סָאד טננעה ,לעטנעה ן'פיוא טרָאד זיא סָאװ, ? עדמערפ

 ןא רָאנ זיא סָאד רעדָא ָאד סָאד ךיא ןיב ,ןיילא ךיא ןוא ? היח א זיא סָאד
 -רעפ רעגיזָאד רעד ךיז ןעבענוצרעביא גיד'המיא ןערָאװעג זיא רהיא "? ערעדנא
 .איז ןוא ,ןעניוצעגניירא ,ןיירעד טּפעלשעג רהיא טָאה סעּפע רעבָא .טייהנעסענ
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 ךיז ןעטלַאהקירוצ רעדָא וצרעד ךיז ןעבעגבָא ןעליוו םענעגייא טיול טנַאקעג םָאה
 .ןופרעד

 ןעפרָאװעגבָארַא טָאה ,ךיז וצ ןעמוק וצ םוא ןעביוהעגפיוא ךִיז טָאה איז
 א ףיוא .דיילק ןעמערַאװ םעד ןופ ענירעלעּפ איד ןעמונעגבָארַא טָאה ,דעלּפ םעד |

 רענעמוקעגניירא רעד זַא ,ןענַאטשרעּפ טָאה ןוא טקניידאב ךיז איז טָאה םונימ
 -עג ןעבָאה סע ןעכלעוו ןיא ,לעטנַאמ םענלעוואב ,ןעגנַאל ַא ןיא רעױּפ רערעגָאמ
 -עמָאמרעט םעד ףיוא טקוקעג טָאה רע זַא ,רעצייה רעד ןעוועג זיא ,פענק טלהעפ
 רונ .רהיט ןיא םריא ּדָאנ ןעסירעגניירא ךיז ןעבָאה עענש ןוא דניו רעד זַא ,רעט
 | | .טשימוצ רעדיװ סעלַא ךיז טָאה ךָאנרעד

 ןיא ןעזירג סעּפע ןעמונעג ךיז טָאה ןָאטס ןעגנַאל םעד טימ רעױּפ רעד
 גנייל עצנַאג איד ןיא סיפ ערהיא ןעהיצסיוא ןעמונעג טָאה עקניטלַא איד ,דנַאװ
 איוו יוזא ,ןעּפַאלק וצ ןוא ןעּפירקס וצ ךילקערש ןעביוהעגנָא םעּפע טָאה ךָאנרעד - ; ןעקלָאװ ןעצרַאװש א טימ טלעיפעגנַא סעּפע ךיז טָאה ןַאגַאװ רעד ןוא ןָאגַאװ ןופ
 םעדנעלבעג רעייפ רעטיור ַא טָאה ךָאנרעד ; ןעצימע 'עסיירוצ סעּפע טלָאװ ןעמ
 -עג טָאה אננַא .דנַאו א טימ ןעגיוצרעפ סעלא ךיז טָאה ךָאנרעד ןוא ,ןעגיוא איד
 יױזַא ןעוועג טינ רָאג זיא סעלא סָאד רעבָא .ןעלַאפעגכרוד זיא איז ןַא ,טלהיפ
 -יוועגנייא ןעוועג זיא סָאװ ןעשנעמ ַא ןופ עמיטש איד .ךאלהערפ רונ ,ךילקערש
 .רעיוא ן'רעביא רהיא ןעירשעג סעּפע טָאה עענש טיט ןעגָארטראפ ןוא טלעק

 -רעפ טָאה איז ; ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה ןוא טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה איז
 -ןָאק רעד ןיא סָאד זא ןוא ןָאיצנַאטס א וצ ןערהָאפעגוצ ןענייז ייז זא ,ןענַאטש
 | .רחיט רעד וצ קעווא זיא ןוא ןהָאטעגנָא ייז םמָאה ,עניר -עלעּפ איד ןוא ךוט איד רהיא ןעגנַאלרעד ןאקשונַא ןעטעבעג טָאה איז .רָאטקוד

 .אקשונַא ןהָאטעג גערפ ַא טָאה -- 3 ןהעגסיורא טליוו רהיא ---
 ,סייה יוזא זיא ָאד .ןהָאט םעהטא ןא ליוו ךיא ,אי --
 דניו רעד ןוא עכורַאװַאז איד .רהיט איד ןהָאטעג סיר ַא טָאה .איז ןוא

 ןהָאטענ רעּפמא ַא רהיא טימ ןעבָאה ןוא ןעגעגנַא רהיא ןהָאטעגנ סיר א ךיז ןעבָאה
 -עג טָאה איז .ךאלהערפ ןעזיוועגסיוא ריא טָאה סָאד ןוא ,רהיט רעד ןענעוו ךיז
 ןעּפַאכרעטנוא טלָאװעג טָאה ןוא טפייפוצ ךיז ךאלדערפ טָאה רע ; רהיא ףיוא טראוועג איוו יוזא טלָאװ דניוו רעד .ןעגנַאגעגסיורא זיא ןוא רהיט איד טנעפע
 םעד ראפ ןהָאטעג םחענ ַא דנַאה ן'טימ רעבָא ךיז טָאה איז .ןענַארטקעװַא ןוא איז
 -טַאלּפ רעד ףיוא בארא איז זיא ,ךוט רדיא גידנעטלאהוצ ,ןוא לעכלייז ןעטלַאק
 .עיצנַאטס רענעטכיולעב רעד ןוא עמרָאֿפ

0 

 ןעשיווצ פםייפענ טָאה ןוא ןעסירעג ךיז טָאה םערוטש רעכילקערש רעד
 -ראפ ןעוועג זיא ןעהעזעג רונ ךיז טָאה סָאװ סעלַא ,ןעשנעמ ,רעצעיק ,סענָאנַאוװו
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 אנינעראק אננא

 ןעגָארטעג עענש םעד סָאד טָאה רהעמ ץלא ןוא עענש טימ טייז ןייא ןופ ןעגָארט

 ךָאנרעד רונ ,טליטשעגנייא םערוטש רעד ךיז טָאה טנעמָאמ ַא ףיוא .סעלא רעביא

 טכודעג ךיז טָאה סע זַא ,ןעכורבסיוא עכלעזא טימ ןעגיולפעגנא רעדעיוו רע זיא

 | .ןהעטשרעדיוו םהיא ןענַאק וצ ךילגעמנוא סלַא

 ,גידנעסעימש רעביא ךַאלחערפ ,ןעפָאלעג ןעשנעמ סעּפע ןענייז ?ייוורעד

 ןוא גידנענעפע רעהפיוא ןהֶא ןוא םרָאפטַאלּפ ןופ ןעליד איד רעביא גידנעּפירקס

 טָאה ןעשנעמ א ןופ ןעטָאש רענעגיובעגנייא רעד .ןערהיט עסיורג גידנעכַאמרעפ

 ּפעלק איד טרעהרעד ךיז ןעבָאה סע ןוא ,סיפ ערהיא רעטנוא טשטילגעגכרוד ךיז

 יע | .ןעזייא ףיוא רעמַאה ןופ

 רעדנא רעד ןופ יירשעג רעזייב ַא טרעהרעד ךיז טָאה -- ! רישעּפעד --- /

 : | .סענרעטסניפ רעגידמערוטש רעד ןופ טייז

 ענערעישרעפ סעּפע ןעירשעג ןעבָאה -- ! 28 רעמונ ,טסגילעפעג רעהַא ---

 ינעמ עטלעקיוועגנייא ןעפָאלעגכרוד ןענייז עענש טימ ענעגָארטראפ ןוא ,ןעמיטש

 "רעפ ןענייז ,ליומ ןיא ןעסָאריּפַאּפ ןופ רעייפ םעד טימ ,ןררעה ייווצ סעּפע ,.ןעש

 ןעמהטַאוצנָא םוא ,ןהָאטעג ץפיז ַא לָאמַא ךָאנ טָאה איז .רהיא ייברעפ ןעגנַאגעגייב

 ךיז ןעמהענ וצ םוא ,עטפומ רעד ןופ דנַאה איד ןעמונעגסיורא ןיוש טָאה ןוא ,ךיז

 ַא ןיא ןַאמ ַא ךָאנ טשרע ,ןהעגניירא ןוא ןַאגַאװ ןופ לעכלייז םעד ראפ רעדיוו

 -נאווש סָאד טלעטשראפ רהיא טָאה ,רהיא ןעבעל טנעהָאנ לעטנַאמ ןעשירעטילימ

 טנעקרעד ךיילג טָאה ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה איז .ענרעטנַאל ןופ טכיל עדנעק

 ךיז רע טָאה ,לעטיה ןייז ןופ קישַאד םוצ דנאה איד גידנעגיילוצ ;םינּפ ס'יקסנארוו

 ,סָאװ םינ איז ףרַאד וצ ,ןהָאטעג גערפ א טָאה ןוא רהיא ראפ ןהָאטעג גיינ א

 | | .סָאװ טימ ןענידעב טינ איז רע ןָאק וצ

 ךיז םקוקעגנייא ,גידנערעפטנע טינ ּךָאז ןייק ,עלייוו עשביה ַא טָאה איז

 ,ןענַאטשעג זיא רע ןעכלעוו ןיא ,ןעטאש םעד ףיוא גידנעקוק טינ ןוא ,םהיא ןיא

 םעד ןעהעזעג טָאה איז זא ,טכודעג סָאד ךיז טָאה רהיא רעדָא ,ןעהעזעג איז טָאר

 "סיוא רעד רעדיוו ןעוועג זיא סאד .ןעניוא ענייז ןופ ןוא םינּפ ןייז ןופ קורדסיוא

 .ןעטכענ טקריוװעג יוזא רהיא ףיוא טָאה סָאװ ,גנוקיצטנע רעכילפעה ןיפ קורד

 געט עכילטע עטצעל איד ןיא טגָאזעג סָאד ךיז איז טָאה לָאמ ןייא טינ

 "יד רעמיא עטרעדנוה איד ןופ רענייא רהיא ראפ זיא יקסנארוו זַא ,סָאװ:רונ ןוא

 טינ להָאמ ןייק ךיז טעוו איז זא ,טנעגעגעב ןעמ עכלעוו ,ןעשנעמ עננוי עגיבלעז

 ייוא ןעטשרע םעד ןיא ,רעטציא רעבָא .םהיא ןעגעוו ןעקנייד וצ רָאנ ןעביולרע

 ןופ להיפעג א טּפַאכעגנָא רהיא טָאה ,םהיא טימ שינגענעב רהיא ןופ קילבנעג

 טָאה איז .ָאד רע זיא סָאװ וצ ןענערפ טפרַאדעג טינ טָאה איז .ץלָאטש ןוא דיירפ

 זיא רע זַא ,ןעגָאז סָאד רהיא טגָאװ רע ןעוו איוו רעכיז יוזא ךיוא טסואוועג סָאד

 .זיא איז ואוו טרָאד ןייז וצ םוא ,ָאד

 ---{ רהיא טרהָאפ סָאװ ךָאנ .טרהָאפ רהיא זַא ,טסואוועג טינ בָאה ךיא --

 ןעמונעגנַא טָאה איז רעכלעוו טימ ,דנַאה איד גידנעזָאלרעטנורַא ,טגָאזעג איז טָאה

 טָאה טייקנירעבעל ןוא דיירפ ענעטלַאהעגנייא טינ א ןוא .ןָאנַאװ ןופ לעכלייז סָאד

 | : .םינּפ רהיא ףיוא טניישעג

 ךיילג רהיא גידנעקוק ,טלָאהרעדיװ רע טָאה --- ? ךיא רהָאפ סָאװ ךָאנ ---
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 אגינעראק אננא

 ,טרָאד ןייז וצ םוא םעד בעילוצ רהָאּפ ךיא זַא ,טסייוו רהיא --- ןעגיוא איד ןיא
 .טינ שרעדנַא ןָאק ךיא --- טגָאזעג רע טָאה -- טייז רהיא ואוו

 טימ ןעמונעגנָא ךיז טלָאװ רע איוו יוזא ,דניוו רעד טָאה םונימ רעד ןיא
 זנָא טָאה ,סענָאגַאװ איד ןופ רעכעד איד ןופ עענש םעד ןהָאטעג גָארט ַא ,תוחכ
 טָאה סיוארָאפ ןוא ,ךעלב ענעסירעגבָא קיטש א טימ סעּפע ןרעטַאלפ וצ ןעביוהעג
 .וויטאמָאקַאל ןופ ףייפ רעטכידעג רעד גירעיורט ןוא גידנענייוו טעווערוצ ךיז

 .טציא ןהעש יוזא ןעזיוועגסיוא רהיא טָאה עכורַאװַאז עכילקערש עצנַאנ יד
 םָאװ ראפ רעבָא ,טשניוועג טָאה ץרַאה רהיא סָאװ עניבלעזסָאד טגָאזעג טָאה רע
 טרעפטנעעג טשינ רָאנ טָאה איז .טַאהעג ארומ דנַאטשרעּפ רהיא טימ טָאה איז

 .,ףּפמַאק ןעהעזעג רע טָאה טכיועג רהיא ףיוא ןוא

 בָאד ךיא סָאװ סָאר םהענעגנַאנוא ןיא ךייא ביוא ,רימ טעהייצרעפ ---
 ,ךילגינעטרעטנוא ןעדייר וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה -- טגָאזעג

 זא ,גיד'תונשקע ןוא טסעפ יוזא רונ ,ןעסַאלעג ,ךילמעה טדערעג טָאה רע
 | .ןרעפטנע טנָאקעג טשינרָאג גנַאל טָאה איז

 .טייז רהיא ביוא ,ךייא טעב ךיא ןוא ,טכעלש זיא טנָאז רהיא סָאװ סָאד -- ||
 ןעסעגרעפ ךיוא ?עוװ ךיא איוו ,טנָאזעג טָאה רהיא סָאװ ,טסעגרַאפ ,שנעמ רעטונ ַא
 | ,ךילדנע טגָאזעג איז טָאה ---

 ןייק ךיא לעוו ערעייא גנוגעוַאב ןייא ןייק ,ןערעייא םרָאװ ןייא ןייױק ---
 | ....םינ ןָאק ךיא ןוא ןעסעגרַאפ טינ להָאמ

 -וצ גידנעכבוז טסיזמוא ,ןהָאטעג יירשעג ַא איז טָאה -- 1 גונעג ,גונעג ---
 ענדעשז טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,טכיזעג רהיא קורדסיוא ןענניירטש ַא ןעבענוצ
 איז זיא ,לעכלייז ןעטלַאק םעד רַאפ דנַאה רעד טימ ךיז גידנעמהענ .טקוקעגניירַא
 -וולק םעד ןיא רעבָא ,ןָאגַאװ ןופ זיוהרָאפ ןיא ןיירַא זיא ןוא ךעלּפערט איד ףױרַא
 ננולעטשרָאפ רהיא ןיא גידנעקניידעב ,טלעטשענבָא ךיז איז טָאה זיוהרָאפ ןעקנינ
 -רעוו ענייז טינ ןוא ערהיא טינ גידנעקניידעג טינ .ןעמוקעגרַאפ זיא סע סָאװ
 יי טָאה ךערּפשעג רענטונימ רעד זַא ,ןענַאטשרעּפ ?היפעג ן'טימ איז טָאה ,רעט
 -וצ ןופרעד ןעוועג זיא איז ןוא ; ןעטייווצ םוצ םענייא טרעטנעהענרעד קרַאטש
 ,ךילקילג ןוא ןעקָארש

 ןיירא איז זיא ןעדנוקעז עכילטע ןענַאטשעג ױזַא ןיא איז איוו םעד ךָאנ
 'וצ רעטגניירטשעגנָא רענעי ,ץַאלּפ רהיא ףיוא טצעזעג ךיז טָאה ןוא ןָאגַאװ ןיא
 -רעדיוו זיולב טינ ךיז טָאה ,גנַאפנָא ןופ טרעטַאמעג איז טָאה רעכלעוו ,דנַאטש
 ױזַא ןעגנַאגרעד זיא ןוא ןערָאװעג רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש ץלַא זיא רונ ,טלָאה
 ןזיא סָאװ סעּפע ןעצַאלּפ רהיא ןיא טעוװ טָא-טָא טָאהעג ארומ טָאה איז זא ,טייוו
 רענעי ןיא רונ .טכַאנ עצנַאג איד ןעפַאלשעג טינ טָאה איז .ןעגיוצעגנָא לעיפוצ
 -רָאפ רהיא טליפעגנָא ןעבָאה סע עכלעוו ,ןעיזַאטנַאפ ענעי ןיא ןוא גנוגניירטשנא
 ,טרהעקרַאפ ; סענירעיורט ןייק ןוא סעמהענעגנַאנוא ןייק ןעוועג טיג זיא ,גנולעטש
 - ,סעדנעצייר ןוא סעגירעייפ ,סעדנעהערפרע טעּפע ןעוועג זיא סע

 ןעוו ןוא ,לעטופ ןיא גידנעציז ,ןעפַאלשעגנייא ַאננַא זיא הירפ-רעד-ןיא וצ
 ןעגנַאגעגוצ זיא גוצ רעד ןוא גיטכיל ןעוועג ןיוש זיא ,טּפַאכעגפיוא ְךיִז טָאה איז
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 אנינעראק .אננא

 איד ןוא ,ןהוז ןענעוו ,ןַאמ ןעגעוו ,זיוה ןענעוו ןעקנַאדעג איד .גרוברעטעּפ וצ

 | .ןעמונרַאפ איז ןעבָאה געט ערעטייוו ןופ ןוא גָאט ןעדנעמוק םעד ןופ גרָאז
 .איז ןוא גוצ רעד טלעטשעגבא ךיז טָאה סע סָאװ-רונ ,נרובסרעטעּפ ןיא

 -טַאזקרעמפיוא רהיא ןעניוצעג טָאה רעכלעוו ,םינּפ רעטשרע רעד זיא ,סיורא זיא

 ןענייז סָאװ רַאפ ,ןעליוו סעטָאנ םוא ,ךַא, .ןַאמ רהיא ןופ םינּפ רעד ןעוועג ,טייק
 גידנעקוק ןהָאטעג טכַארט ַא איז טָאה '? ןערעיוא עכלעזַא ןערָאװעג םהיא ייב סָאד

 -עג רהיא ךיז ןעבָאה סרעדנַאזעב ןוא רוניפ רעטנאזָאּפמיא ,רעטלַאק ןייז ףיוא

 ןעדנור םעד רעטנוא ןערַאּפש ענייז ןערעיוא איד איוו ןעניוא איד ןיא ןעפרָאװ
 - -גהעוועג ןייז טימ ,ןעגעגנַא רהיא ןעגנַאגעג רע זיא איז גידנעהעזרעד .שולעּפאק
 רהיא ףיוא ךיילנ גידנעקוק ןוא ןעּפיל איד ףיוא לעכיימש ןעטפאהסַאּפש ןעכיל
 -עג טָאה ?להיפעג סעמהענעגנַאנוא ןַא סעּפע .,ןעניוא עדימ ,עסיורג ענייז טימ
 ןעדימ ,ןעטראּפשעגנייא ןייז טנעגעגענ טָאה איז ןעוו ,ץרַאה רהיא טציא טּפוצ

 ינָאזעב .ןרעדנַא ןַא רָאג םהיא ןעפערט ןעטרַאוװרע טלָאװ איז איוו יוזא ,קילב
 ,ךיז טימ להיפעג םענעדעירפוצנוא םעד ןופ ןערָאװעג ןעפָארטעג איז זיא סנרעד

 להיפעג סעזעיד .םהיא טימ ךיז ןענענעגעב םייב ךיז ןיא טריּפשענ טָאה איז סָאװ
 ןעלעטשראפ ןופ דנַאטשוצ םעד וצ ךילנהע ,טנַאקעב ,שימייה ןעוועג רהיא זיא
 רעבָא ; ןַאמ רהיא וצ ןעננוהיצעב ערהיא ןיא רעמיא טלהיפעג טָאה איז סָאװ ,ךיז
 סָאד איז טָאה טציא ,להיפענ ןעניזָאד םעד טקרעמעב ױזַא טינ איז טָאה רעהירפ
 ,טריּפשרעד ךילקניירק ןוא רהָאלק

 םעד ףיוא איוו ךילטרעצ ,ןַאמ רעכילטרעצ רעד ,טסהעז אוד איוו ,אי ---
 -- ךיד ןעהעז וצ דלודעגנוא ןופ טנערבעג טָאה ,הנותח רעד ךָאנ רהֶאי ןעטייווצ

 . רע ןעכלעוו ,ןָאט םענעי טימ ןוא לוק םעניד ,ןעמַאזגנַאל ןייז טימ טגָאזעג רע טָאה
 ןעסַאּפשבָא ןופ ןָאט ַא טימ --- רהיא וצ גידנעדייר טכיורבעג גידנעטש טעמכ טָאה

 | .טדערעג ױזַא םייקכילקריוו רעד ןיא .טלָאװ רעכלעוו ,םענעי ןופ

 ,טגערפעג איז טָאה -- ? דנוזענ אשזאירעס זיא --
 -- 4 טייקניציה ןיימ רַאפ .גנוניולעב איד ןעצנַאג ןיא ןיא סָאד ןוא --

 - יײרנוזעג ,דנוזעג --- טגָאזעג רע טָאה

81, 

 זיא רע .טכַאנ עצנַאג איד ןעפָאלש וצ טכוזרעפ טינ רָאנ טָאה יקסנָארוװ

 ,סיוארָאפ ןיא ןעניוא איד גידנעלעטשסיוא זייוועלייוו ,לעמופ ןייז ףיוא ןעסעזעג

 .טָאה רע .עדנעהעגסיורא ןוא עדנעמוקניירַא איד וצ ךיז גידנעקוקמוא זייוועלייוו

 ףיוא טקוקעג טָאה רע .טנעגונעב-טסבלעז ןוא רעצלאטש ךָאנ ןעהעזעגסיוא טציא

 ןיא סנעידעג טָאה רעכלעוו ,שנעמ רעגנוי רעזעוורענ ַא .ןעכַאז ףיוא .איוו ןעשנעמ

 גידנעציז ,םינּפ ןעגיזָאד םעד רַאפ ןעמוקעב דנייפ םהיא טָאה ,דוס יִאנשזורקַא

 טפורּפעג טָאה ,םהיא ייב טרעכיוררעפ טָאה שנעמ רעגנוי רעד .םהיא ןעגעגטנַא
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 ןעבעג וצ םוא ,ןעסיוטשעג וליפא םהיא טָאה ןוא ,םהיא טימ ןעדייר ןעביוהנָא
 טקוקעג טָאה יקסנָארוװ רעבָא ,שנעמ ַא רונ ,ךאז ַא טינ זיא רע זַא ,ןעלהיפ םהיא
 טָאה שנעמ רעגנוי רעד ןוא ,ענרעטנַאל רעד ףיוא טקוקעג טָאה רע איוו םהיא ףיוא
 רעטנוא גנושררעהעבטסבלעז ןייז טרילרעפ רע זַא גידנעלהיפ ,ןעסַאמירנ טכאמענ
 .ןעשנעמ ַא רַאפ ןערעוו טנעקרענַא טינ ןופ קורד םעד

 טלהיפעג ךיז טָאה רע .ןעהעזעג טינ ְךַאז ןייק ןוא םענייק טָאה יקסנָארוװ
 קורדנייא ןַא טכַאמעג טָאה רע זַא ,ןעלהיפ לָאז רע סָאװ רַאפרעד טינ ,רסיק ַא איוו
 -נייא רעד סָאװ ,רַאפרעד רוג -- טביולגעג טינ ךָאנ סָאד טָאה רע -- ן'ַאננַא ףיוא
 ,ץלָאטש ןוא קילג ןעבעגעג םהיא טָאה ,םהיא ףיוא טכַאמעג טָאה איז ןעכלעוו ,קורד

 ,טבַארטעג טינ ןוא טסואוועג םינ רע טָאה ,ןעמוקסיורא טעוו ןופרעד סָאװ
 -ייז טציא זיב ןעטפערק ענעפראוואוצ ,ענעזָאלוצ ענייז עלַא זַא ,טלהיפעג טָאה רע

 עיגרענע רעגיטלַאװג טימ ןוא םענייא ןיא ןערָאװעג טלעמאזעגפיונוצ טציא ןענ
 ןופרעד זיא רע ןוא .קעווצ ןעכילבעיל ןייא וצ ןערָאװעג טעדנעוװעגנָא ייז ןענייז |

 ,תמא םעד טגָאזעג רהיא טָאה רע זַא ,טסואוועג זיולב טָאה רע .ןעוועג ךילקילג
 ןייז ןופ קילג ןעצנַאג םעד זַא ,ןעוועג זיא איז ואוו ,ןיהַא ןערהָאפעג זיא רע זַא
 לָאז רע זַא ,ןיירעד טציא ןענופעג רע טָאה ,ןעבעל ןופ ןעניז ןעגיצנייא םעד ,ןעבעל
 רעד ףיוא ןָאגַאװ ןופ ןעננַאנעגסיױרא זיא רע ןעוו ןוא .איז ןערעה ןוא ןעהעז
 טָאה רע ןוא ,רעסַאוװ-רעצלעז זָאלג ַא ןעקנירטוצסיוא םוא ,ַאװַאגָאלַאב עיצנַאטס
 סָאװ סָאד טגָאזעג רהיא טרָאװ סעטשרע ןייז גידנעליוו טינ טָאה ,ן'ַאננַא ןעהעזרעד
 : : ,טבארטעג טָאה רע

 סייוו איז סָאװ ,טגָאזעג סָאד רהיא טָאה רע סָאװ ןעוועג ןערעג זיא רע ןוא
 טינ טכַאנ עצנַאג איד טָאה רע .םעד ןעגעוו סיוועג טציא טכַארט ןוא םעד ןעגעוו
 -עגרעביא רעהפיוא ןהֶא רע טאה ,ןָאנַאװ ןייז ןיא ךיז גידנערהעקמוא ,ןעפַאלשעג
 ןוא ,רעטרעוו ערהיא עלַא ,ןעהעזעג איז טָאה רע רעכלעוו ןיא ,ענַאל עיועי טבַארט
 "וצ רעכילנעמ רעד ןופ רעדליב איד טבעוושעגרָאפ ןעבָאה גנולעטשרָאפ ןייז ןיא
 | ,ןערָאװעג ןעברָאטשרעפ זיא ץרַאה ןייז ןוא טפנוק

 -עג ךיז רע טָאה ןָאגאוװ ןופ ןעגנַאגעגסיױרא גרובסרעטעּפ ןיא זיא רע ןעוו
 ,רָאב עטלַאק א ךָאנ איוו ,טכַאנ רעזָאלּפָאלש רעד ְךָאנ גירעבעל ןוא שירפ טלהיפ
 -סױרַא טעוו איז איוו גידנעטרַאװ ,ןָאגַאװ ןייז ןעבעל טלעטשעגבָא ךיז טָאה רע
 -עג טָאה ןוא טגָאזעג ךיז רע טָאה -- ןעהעז לָאמַא ךָאנ איז לע ךיא , .ןעהעג
 טעװ איז : םינּפ רהיא ,גנַאג רהיא ןעהעז לעוװ ךיא -- גידנעלעוו טינ טלעכיימש
 טעוו ,ןהָאט קוק ַא טעװ ,ּפָאק םעד ןהָאט רהעק א טעװ ,זיא טינ סָאוװו ןעגָאז
 : | ",ןהָאט לעכיימש א טכיילעיפ

 -עוו ,ןַאמ רהיא ןעהעזרעד רע טָאה ,ןעהעזרעד איז םָאה רע רעדייא רעבָא = |
 רעד ןעשיווצ טריפעגכרוד לופטקעּפסער טָאה עיצנַאטס ןופ קינלַאשטַאנ רעד ןעמ
 וקסנָארוװ טָאה לָאמ ןעטשרע םוצ טציא טשרע ןוא "! ןַאמ רעד ! אי ,ךא , .עסַאמ
 -רעפ רהיא טימ זיא סָאװ ןָאזרעּפ ַא ןעוועג זיא ןַאמ רעד זַא ,ןענַאטשרעפ רהָאלק
 -עג טינ רעבָא טָאה ,ןַאמ ַא ןַארַאפ זיא רהיא ייב זַא ,טסואוועג טָאה רע .ןעדנוב
 רע ןעוו ,ןַאד טשרע ןעביולג וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ,ץנעטסיזקע ןייז ןיא טביולג
 ;ןעזיוה עצרַאװש ןיא סיפ ןוא סעציילּפ ,ּפָאק ןייז טױמ םהיא ןעהעזרעד טָאה
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 .-עג םער טימ ,טָאה ןַאמ רעגיזָאד רעד איוו ןעהעזרעד טָאה רע ןעוו סנרעדנָאזעב
 / .דנַאה רהיא ןעמונעג גיהור ,םוהטנענייא ןופ להיפ

 -ירֿפ .רעגרוברעטעּפ ןייז טימ ןעשטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא גידנעהעזרעד |
 ?עסיבַא טימ ,טוה ןעדנור םעד ןיא ,רוניפ רערעכיזטסבלעז גניירטש ןוא םינּפ ןעש
 -ןַא טריּפשרעד טָאה ןוא ץנעטסיזקע ןייז טביולגעג רע טָאה ,ןעקור םענעביוהעגסיוא
 שנעמ ַא ןעלהיפרעד טגָאװ סע סָאוװ ,?להיפעג םוצ ךילנהע ,להיפעג ןעמהענעגנַאנוא
 - וצ ןעבילקרעד ךיז טָאה רע איו םעד ךָאנ ןוא טשרוד ןופ טרעטַאמעג זיא רעכלעוו

 ,רעכלעוו ,ריזח א רעוא סּפעש ַא ,דנוה ַא לַאװק ןיא ןעהעזרעד רע טָאה ,לַאווק ַא
 י ,רעסַאוװ סָאד טכַאמעג ענטומ יא ןעקנורטעג יא טָאה

 ן'טימ טרהעקעג ךיז טָאה רעבלעוו ,גנַאג סעשטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא |
 טגידיילעב סנרעֶדנַאזעב טָאה ,סיפ ערעווש איד טימ ןוא ?ייהטרעטניה ןעצנַאג
 .עטפַאדלעפייװצנוא סָאד ןיילַא ךיז רַאפ זיולב טנעקרענַא טָאה רע  .ןיקסנָארוו
 . טלאטשעג רהיא ןוא ,עגיבלעזעיד ןעוועג ץְלַא זיא איז רעבָא .ןעבעיל וצ איז טכער
 רע .ץרַאה ןייז קילג טימ טלליפרע ןוא רַאבצייר ,דנעשירפרע ,עגיבלעזעיד זיא
 .ןעמהענ ,ןעפָאלעגוצ םהיא וצ יא רעכלעוו ,ייקאל ןעשטייד םעד ןעסייהעג טָאה
 עטשרע איד ןעהעזעג טָאה רע .רהיא וצ ןעגנַאנעגוצ רע זיא ןיילַא ןוא ,ןעכַאז איד
 .ַא ןופ טײקמַאזקרעמפיוא רעד טימ ןוא ,ןַאמ םעד ןוא רהיא ןעשיווצ שינעגעגעב
 . רעכלעוו ןיא ,טייהנעגעלרעפ עטכייל ןופ ןעכייצ ַא טקרעמַאב רע טָאה ןעטבעילעג
 םהיא טבעיל איז ,ןייג; .ןַאמ ן'טימ טדערעג טָאה איז ןעוו ןענופעג ךיז טָאה איז

 .ןעסָאלשעב ךיז ייב רע טָאה ,"ןעבעיל טינ םהיא ןָאק ןוא טינ
 רע טאה ,רעטנהענ ןעגנַאגעגוצ רהיא וצ זיא רע ןעוו ,ךָאנ טונימ רעד ןיא = |

 .טָאה ןוא ןעמוקעגיצ זיא רע איוו ,טלהיפעג טָאה איז זַא ,טקרעמַאב דיירפ טימ

 .טעדנעוועג רעדעיװ ךיז איז טָאה ,םהיא גידנענעקרעד ,ןו וא ,טקוקעגמוא ךיז
 . | | ; ןַאמ םוצ

 .ןהָאטעג גערפ ַא רע טָא -- טכַאנ איד טכַארבעגוצ טוג רהיא טָאה --- |
 שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא לָאז ןוא ןַאמ רהיא ןוא רהיא רַאפ ךיז גידנעגיינרעפ
 רעדָא ןענעקרעד םהיא רע לָאז ןוא ןובשח .ןייז ףיוא גנוגיינרעפ עזעיד ןעמהעננָא

 .ליוו רע איוו ,ןענעקרעד טינ
 .טרעפטנעעג איז טָאה --- טוג רהעז ,ךייא קנַאד ךיא ---
 -טינ ןיוש טָאה םהיא ףיוא ןוא ,דעימ ןעהעזעגסיוא טָאה טכיזעג רהיא

 .ןייא ףיוא רונ .ןעגיוא איד ןיא טייקגידעבעל ענעי ןוא לעכיימש רענעי טלעיּפשעג
 .ערהיא ןיא ןהָאטעג ץילב ַא סעּפע טָאה םהיא ףיוא גיד'נהָאט קוק ַא קילבנעניוא
 אלרעפ ךיילנ ןיא לרעייפ רעגיזָאד רעד סָאװ ,ףיורעד גידנעקוק טינ ןוא ,ןעגיוא

 ַא טָאה איז . .קולבנעגיוא םעד רַאפ ןעוועג ךילקילג ךָאד רע זיא ,ןערָאװעג ןעש
 ײסקעלַא ,ןיקסנָארװ רע ןעק וצ ןענעקרעד וצ םוא ןַאמ ן'פיוא ןהָאטעג קוק
 "יארע ,טייהנעדעירפוצנוא טימ ןיקסנָארװ ּףיוא טקוקעגנ טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא
 .טייחרעכיז-טסבלעז ןוא טייקגיהור סיעסנָארוו .זיא סָאד רעוו םיוק ךיז גידנערענ
 .-טסבלעז רעטלַאק רעד ןא ךיז ןעסיױטשעגנָא ,ןייטש ַא ףיוא עסָאק א איו ,טָאה

 | .שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןופ טייקרעכיז
 .אננא טגָאזעג טָאה --- יקסנארוו ףארג ---
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 טנַאזעג גיטליגכיילג טָאה -- ךיז טכוד ,טנאקעב ןענייז רימ ,א --
 אוד טסיב ןיחהא -- הנַאה איד גידנעננאלרעד ,שטיווָארדנַאסקעלַא ייסקעלא
 -טייד ,טגָאזעג רע סָאה -- ןהוז ן'טימ קירוצ ןוא ,רעטומ רעד טימ ןערהָאמענ

 סעּפע ,סָאװ -- ,טקניישעג ?עבור א איו ,טרָאװ רעדעי גידנעדיירסיורא ךיל
 טָאה -- ? ךיז ןענעגעזעג םייב אווקסָאמ ןיא ןערָאװעג ןעסָאנרעפ ןערערהט לעיפ
 .בייוו ןייז וצ ןהָאטענ דנעוו ַא ךיז רע

 -רעפ וצ ןיקסנארוו ןעבעגעג רע טָאה יורפ ןייז וצ גנודנעוו רעזעיד טימ | |
 ּטָאה ,םהיא וצ יז גיד'נהָאט רהעק ַא ןוא ,ןילַא ןעביילב ליוו רע זַא ,ןהעטש

 וצ טציא טעדנעװעג ךיז טָאה יקסנארוו רעבָא ; טוה ןייז ןהָאטענ רהיר ַא רע
 | - ; אנוועידאקרא אננא

 .ןעכוזעב וצ ךייא ערהע איד ןעבָאה וצ ףָאה ךיא --|
 -עג קוק ַא ןעניוא עדעיס ענייז טימ טָאה שטיווארדנאסקעלא ייסקעלא

 .יקסנארוו ףיוא ןהָאט

 טסעג ףיוא ןעמהענ רימ -- טלאק טנַאועג רע טָאה -- ןרענ רהעז ---
 | .גאטנָאמ ןעדעי

 טדערעג רע טָאה ,ןיקסנארוו ןעצנאג ןיא גידנעזָאלרעביא ךָאנרעד ןוא
 : יורפ ןייז וצ

 עדנוטש עבלַאה א טארוקַא טָאהעג בָאה ךיא סָאװ ,זיא סָאד טונ איוו ןוא --
 ןענייצ טנַאקעג ריד בָאה ךיא סָאװ ןוא ,ןענענעגאב ךיד ןעמוק וצ םוא טייצ
 ןעטפאהסאּפש ןעניבלעזמעד ןיא טצעזעגטרָאפ רע טָאה -- טייקכילטרעצ ןיימ
 יי ,.רעמיא איו ,ןָאט

 ךיא ידכ טייקכילטרעצ ןייד רעטנוא לעיפוצ ןיוש טסכיירטש אוד -- ||
 ,ןָאט ןעטפאהסאּפש ַאזַא טימ ךיוא טנָאזעג איז טָאה -- ןעצעש רהעז סָאד לָאז
 רעכלעוו ,טירט סיקסנָארוו ןופ גנאלק םעד וצ ךיז גידנערעהוצ גידנעלעוו טינ

 טכַארט ַא איז סָאה -- 'ךימ סָאד טרַא סָאװ רעבָא , .,ייז רעטניה ןעגנַאנעג זיא
 עשזאירעס איו ,ןַאמ םייב ךיז ןענערפכַאנ ןעביוהעגנָא טָאה איז ןוא ןהָאטענ
 | ,רהיא ןהֶא טייצ ןייז טכארברעפ טָאה

 ,ךילבעיל רהעז ןעוועג זיא רע זַא ,טגָאז עטעירַאמ .,טוג רהעז ,א ---
 טקנייבעג טינ רָאנ טָאה רע ,סורדרעפ ןעכַאמ ריד ףראד ךיא . . . ןוא ,רהעז
 ןיימ ,קנַאר א לָאמ א ךָאנ רונ .ןַאמ ןייד איוו ױזַא טינ סלאפנעדעי ,ריד ךָאנ
 ראוואמאס רעבעיל רעזנוא  .גָאט ַא טקניישענ רימ טסָאה אוד סָאװ ,דניירפ
 ןיפערג איד ןעפורעג רע טָאה "ראוואמאס ,, ןעמָאנ םעד טימ) טקיצטנע ןייז טעוו
 .טכַאקעג סעלא ןענעוו ןוא נידנעטש טָאה איז סָאװ ,רַאפרעד אנווָאנַאװיא אידיל
 ביוא ,טסייו אוד ןוא .טגערפעגכַאנ ריד ףיוא ךיז טָאה איז (ןעטָאזעג ןוא
 רהיא .רהיא וצ רעבירא טנייה ךָאנ רהָאפ ,ןעבענ הצע ןא ריד ןענאוו ןָאק ךיא
 תונאד עלַא ץוח ַא איז זיא טציא ןוא ,ץרַאה סָאד העוו םעלַא רַאפ ךָאד טוחט

 איד ןעשיוצ סכַאמעג טסָאה אוד סָאװ םולש םעד טימ קרַאטש ןעמונרעפ
 ,סיקסנאלבא

 ןוא ןידניירפ סנַאמ רהיא ןעוועג זיא אנוואנאוויא אידיל ןיפערג איד
 ,ןעזיירק עכילטפַאשלעזעג רענרובסרעטעּפ איד ןופ םענייא ןופ טקנופלעטימ רעד
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 ןעקנאדרעפ וצ ןעדנוברעפ ערעדנַא טימ סּלַא רהעמ ןעוועג זיא אננא ןעכלעוו טימ

 .ןַאמ םעד

 | .ןעבירשעג רהיא ךָאד בָאה ךיא --
 רעבירא רהיא וצ רהָאפ .ןעטייהלעצנייא עלא ןעסיוו ףראז איז יעבָא --

 טעװ טַארדנַאק ,ונ  .דניירפ ןייפ ,געװ ןופ דעימ רהעז טינ טסיב אוד ביוא/
 לעװ ךיא .טעטימָאק ןיא ךיז לייַא ךיא ןוא ,עטערַאק רעד טימ ריד וצ ןערהָאפוצ
 שטיווארדנאסקעלא ייסקעלא טצעזעגטרָאפ טָאה -- ןיילַא טינ ןעסע גאטימ רעדיוו
 ןיב ךיא איוו ןעביולג טינ טסעוװ אוד -- ןָאט ןעטפאהסַאּפש ַא טימ טינ ןיוש

 | . ןערָאװעג טנהעוועג ןיוש
 לעכיימש רעדנוזעב ַא טימ ןוא דנאה רהיא טקיררעג גנאל טָאה רע ןוא

 .עטעראק ןיא איז טצעזעגניירַא

32 

 ןיא םייה רעד ןיא ןאננא טנעגעגאב טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ עטשרע איד

 טינ ,ּפערט איד בָארא רהיא וצ ןעגנורּפשעגסי רא זיא רע .,ןהוז רהיא ןעוועג

 -ייווצרעפ ַא םימ טָאה ןוא ןיטנאנרעווַאג רעד ןופ ןעיירשעג איד ףיוא גידנעקוק |

 ,רהיא זיב גידנעפילרעד ! אמאמ ! אמַאס : ןעירשעג גנוקיצטנע רעטלעפ

 יו | .זלַאה ןפיוא רהיא ןעגנַאהעגנָא ךיז רע טָאה

 רעד וצ ןעירשעג רע טָאה -- ! אמאמ וא טגָאזעג ךייא בָאה ךיא --

 | ! טסואוועג בָאה ךיא --- ןיטנַאנרעװַאנ

 ןַאננַא ןיא ןעפורעגסיױרַא ,ןַאמ רעד איוו ,ױזַא ךיוא טָאה ןהוז רעד ןוא = |

 ,רענהעש טלעטשעגרָאפ םהיא ךיז טָאה איז .גנושיוטנע ןַא וצ ךילנהע ?היפעג ַא

 יעזָאלרעטנורַא טזומעג ךיז טָאה איז .טייקכילקריוו רעד ןיא ןעוועג זיא רע סא

 יַעבֶא .זיא רע איוו ױזַא םהיא ןופ ןעבָאה וצ האנה םוא ,טייקכילקריוו רעד וצ

 ןעקָאל עדנַאלב ענייז טימ גיטכערּפ ןעוועג רע זיא ,ןעוועג זיא רע איוו אזא ךיוא

 .ןעקָאז ענעגיוצעגנַא ףייטש ןיא ךעלסיפ עכיילג עלופ ןוא ןעניוא עיולב

 יטרעצ ןייז ןוא גנורהירעב ןייז ןיא גונעת ןעשיזיפ ַא טלהיפעג טָאה אננא |

 -גיא ןייז טנעגעגעב טָאה איז ןעוו ,גנוגיחורעב עשילארָאמ א ךיוא ןוא טייקכיל

 - .ןענארפ טוויאאנ ענייז טרעהעג ןוא קילב ןעכילבעיל ןוא ןעדנעיורטרעפ ,ןעכאפ

 םהיא ןעבָאה רעדניק סיללאד עכלעוו ,תונתמ איד ןעמונעגסיורא טָאה ַאננַא

 זיא סע ַאינַאט עלעדיימ א ראפ סָאװ ,טלהעצרעד םהיא טָאה איז ןוא טקישעג

 ךָאנ פנרײעל ןוא ןעזעל ןעק ַאינַאט עגיזָאד איד איוו ןוא עווּפסָאמ ןיא ןאראפ

 .רעדניק עגירעביא איד ולימא

 .אשזאירעפס טגערפענ טָאה -- ? רהיא ןּופ רענרע ,ךיא ןיב סָאװ ---

 ,טלעוו רעד ףיוא עלא ןופ רעטסעב רעד אוד טסיב רימ ראפ --
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 .לעכיימש ַא טימ אשזאירעס טגָאזעג טָאה -- סָאד סייוו ךיא -- |

 טָאה ןעמ איוו ,עעפאק רהיא ןעקנירטוצבָא ןעזיוועב טינ ךָאנ טָאה ַאננַא |
 .אנווַָאנַאװיא אידיל ןיפערג רעד ןעגעוו טעדלעמענ ןיוש

 טימ ,רעמיצנעיורפ עלופ ,עכיוה א ןעוועג זיא אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערג
 עצרַאוש ,עטכַארטרעפ ענחעש טימ ןוא ברַאט-סטכיזעג ןעלעג ןעדנוזעג ןייק טינ
 סָאד איוו ױזַא ,איז סָאה טנייה רעבָא ,ןיפערג איד טבעילעג טָאה ַאננַא .ןעגיוא
 .תונורסח ערהיא עֶלַא טימ איז ןעהעזרעד ,להָאמ עטשרע

 ---? גייווצ-סנעדעירפ םעד טגנַאלרעד רהיא טָאה ,דניירפ ןיימ ,איוו ,ונ ---

 ןיא ןיירא ןיא איז רונ איו ,אנוָאנַאװיא אידיל ןיפערג ןהָאטעג גערפ ַא טָאה
 ,רעמיצ

 איוו גיטכיוו ױזַא ןעוועג טינ רָאנ זיא סע רעבָא .טנידנעעג סעלַא ,אי -- ||

 / טנהעש ןיימ זיא ןיימעגלַא ןיא -- ַאננא טרעפטנעעג טָאה -- טניימענ ןעבָאה רימ
 .ןעסָאלשטנע וצ ןירענעווש

 טימ טריסערעטניא ךיז טָאה עכלעוו ,אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערג רעבָא
 טינ טייהנהעוועג איד טאהעג טָאה ,טינ תוכייש םוש ןייק טָאה איז סָאװ וצ ,סעלַא
  "רעביא ךיילג טָאה איז ןוא ,רהיא סריסערעטניא סָאװ סָאד וצ ךיז ןערעהוצוצ
 ; ןַאננַא ןעגָאלשעג

 ךיא ןוא ,טלעוו רעד ףיוא ןַארַאפ ןיא סטכעלש ןוא תורצ גונעג ,אי --
 ,טרעטַאמעגסיוא ױזַא טנייה ןיב

 ּטינ ןעטלַאהעגנייא ךיז טָאה ןוא ,ַאננַא טגערפעג טָאה -- ? זיא סָאװ --
 .ןעלביימש וצ

 עניימ טסיזמוא ןעכערב ןענידנעטש ןופ ןערעוו וצ דעימ ןָא ביוה ךיא --
 איד .טפיורשוצ ןעצנַאנ ןיא זייוונעטייצ ךיז להיפ ןוא תמא םעד רַאפ ןעלייפ
 -ער-שיּפָארטנַאליפ א ןעוועג זיא סָאד) ךעלרעטסעווש איד ןופ טייהנעגעלעגנא
 ןָאק ןעמ רעבָא ,טונ רהעז ןעגנַאנעג טלָאװ (ןָאיצוטיטסניא עשיטָאירטַאּפדזעיגיל
 טימ אנווָאנַאװיא אידיל טגָאזעג טָאה -- ,ןעכַאמ טשינרָאג עטייל עגיזָאד איד טימ

 רַאפ טּפַאכעג ךיז ןעבָאה ייז -- לַאזקיש םוצ טייקגינעטרעטנוא רעטפַאהסַאּפש ַא
 -ניילק ױזַא ךָאנ ייז ןעלייהטרוא ךָאנרעד ןוא טלעּפירקוצ םהיא ןעבָאה ,קנַאדעג ס
 ,ייז ןופ ?ענייא זיא ןַאמ רעייא ןוא ,ןעשנעמ יירד-ייווצ זיולב ,גידריוונוא ױזַא ,ךיל
 יד ןוא טייהנעגעלעגנַא רעגיזָאד רעד ןופ גנוטיידעב עגיטכיוו איד ןעהעטשראפ
 ואוו ,ןענידווַארּפ ןופ ףעירב ַא ךיא טלַאהרע ןעטכענ .זיולב ןעגידעש עגירעביא
 | ...רימ טביירש רע

 איד ןוא דנאלסיוא ןיא טסיוװאלסנאּפ רעסיוועג ַא ןעוועג זיא ןידווארּפ
 -עג רהיא טָאה רע סָאװ ןעלהעצרעד ןעביוהעגנָא טָאה אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערג
 -נַאנוא ןעגעו טלהעצרעד איז טָאה ךָאנרעד .רהיא וצ ףעירב םעד ןיא ןעבירש
 ןעכריק עלַא ןעגינייארעפ וצ טיײברַא רעד ןיא ןעננורעטש ןוא ןעטייקכילמהענעג
 ןייז ךָאנ גָאט םעד ףרַאד איז םוראוו ,ץלַא גידנעלייא ןוא ,דנַאברעפ ןייא ןיא
 ןעשיװַאלס ןיא ןייז ךָאנ ףרַאד ןוא טפַאשלעזעג רעסיוועג ַא ןופ גנוציז ַא ףיוא
 .טעטימָאק
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 סָאד ךיא בָאה סָאװ רַאפ רונ ; ךיוא רעהירפ ןעוועג ח"ילַא ךָאד זיא סָאד ,-
 איז זיא רעדָא -- אננַא טגָאזעג ךיז טָאה -- ? טקרעמַאב טינ טציא זיב סעּפע
 קעוצ רהיא :שימָאק ךָאד ןיא סָאד ,ךילקריוו ןוא ? טגערעגפיוא רהעז טנייה
 / איז רונ ןוא ,זייב סיואכרוד זיא איז ןוא ,ןיטסירק ַא זיא איז ,טַאהטלהָאװ זיא
 -להָאוו ןופ ןוא םוהטנעטסירק ןופ םיאנוש ץְלַא ןענייז סָאד ןוא ,םיאנוש טָאה |

 | ",טייקניטעהט |

 ךוזעב וצ ןערהָאפ וצ ןעמוקעג זיא ַאנװָאנַאװיא אידיל ןיפערנ רעד ךָאנ
 ,סעיינ-טדָאטש עלַא טלהעצרעד טָאה ןוא ,יורפ סרָאטקעריד םעד ,ןידניירפ רהיא
 ןייז םעוו איז זַא גידנעכערּפשרעפ ,ןערהָאפעגקעװַא ךיוא איז זיא רהוא יירד םוא
 .אווטסרעטסינימ ןיא ןעוועג זיא שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא .,,קירוצ דנעבַא וצ
 רהיא טימ ןעמונרעפ ןעסעדנאטימ זיב טייצ רהיא אננַא טָאה ןייֵלַא גידנעביילב
 יניירב טימ ןוא (רעדנוזעב טגאטימעג טָאה רע) גאטימ ןייז ןופ טייצ .רעד ןיא ןהוז

 - עבלעוו ,ףעירב ףיוא ןערעפטנע ןוא ןעזעלרעביא ,ןעכַאז ערהיא גנונדרָא ןיא ןענ
 ,שיט רהיא ףיוא ןעבילקעגנָא ךיז ןעבָאה ||

 ,געוו ןיא םלהיפעג טָאה איז סָאװ ,עדנַאש רעזָאלדנורג ןופ ?היפעג סָאד
 עכילגעטלא איד ןיא .ןעדנואוושרעפ ןעצנַאג ןיא ןענייז גנוגערפיוא רהיא ןוא

 -..ןָאלספרואוורָאפ ןוא טסעפ רעדיוו טלהיפעג ךיז איז טָאה ןעבעל ןופ ןעדנעטשמוא

 "וצ ןעניטכענ רהיא ףיוא טנַאמרעד ךיז איז טָאה גנורעדנואוורעפ טימ

 ַא טגָאזעג םָאה יקסנארוו .טשינרָאג ? ןעמוקעגרָאפ ןעד זיא סָאװ, .דנַאטש

 ,טרעפטנעעג בָאה ךיא ןוא ,ףוס ַא ןעכַאמ טכייל ןָאק ןעמ רעכלעוו וצ ,טייקשיראנ

 .ןעמ ןוא טינ ןעמ ףרַאד םעד ןענעוו ןַאמ םעד ןעלהעצרעד ,ןייז וצ ףרַאד סע איו

 -כיוונוא ןַא וצ טייקגיטכיוו ןעבעגוצ סע טסייה --- םעד ןעגעוו ןעדייר .טינ רָאט

 ַא ןעגעוו טלהעצרעד לָאמַא טָאה איז איוו טנַאמרעד ךיז טָאה איז ",ךַאז רעגיט

 רעגנוי א גרובסרעטעּפ ןיא טכַאמעג רהיא טָאה סע סָאװ ,גנורהעלקרע-סעבעיל

 טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא איו ןוא ,ןַאמ רהיא ןופ רעטנעדרָאעגרעטנוא

 ןעסױטשנָא יורפ רעדעי ךיז ןָאק טפַאשלעזעג ןיא גידנעבעל זַא ,טרעפטנעעג רהיא

 טעװ ןוא טקַאט רהיא גידנעטשלָאפ טיורטרעפ רע זא רונ ,סעכלעזַא סָאװטע ףיוא

 טסייה, .טכוזרעפייא זיב ךיז ןוא איז ןעגירדעינרע וצ ןעביולרע טינ לָאמ ןייק

 ךיוא ָאטינ זיא סע טָאג ןעקנַאד ןוא .ןעדייר וצ סָאװ ןענעוו ַאטינ זיא סע זַא ,סָאד

 יי | .טגָאזעג ךיז איִז טָאה --- "ןעדייר וצ סָאוו
| | 8 

 אווטסרעטסינימ ןופ טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה שטיווװָארדנַאסקעלַא ײסקעַֿא |

 טַאהעג טינ טייצ ןייק רע טָאה ,טריסַאּפ טפָא טָאה סָאד איו ,רונ ,רהוא רעיפ םוא

 איד ןעמהענוצפיוא טעניבַאק ןיא ןעגנַאגעגניירַא זיא רע רהיא וצ ןהעגוצניירַא

 ,ןערעיּפַאּפ עגינייא סנעכייצרעטנוא טָאה ןוא תושקב טימ ןעמוקעג ןענייז סָאװ
 איד ייב) גאטימ םוצ .טכַארבעג טָאה רעטלַאװרעּפ-עירָאלעצנָאק רעד עכלעוו

 וצ ןעמוקעג ןענייז (שיט םוצ ןעגנַאגעג טסעג יירד ַא ייב רעמיא ןענייז סנינעראק

 "עד ןופ רָאטקעריד רעד ,עניזוק עטלַא סעשטיװַארדנַאסקעלַא ײסקעלַא : ןערהָאפ

 -קעלַא ײסקעלַא זיא רעכלעוו ,שנעמ רעגנוי ןייא ןוא יורפ ןייז טימ טנעמַאטרַאּפ

 ןיא ןיירא זיא ַאננַא .עלעטש ַא ריפ ןערָאװעג טרידנעמַאקערבא ןעשטיוװָארדנַאס
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 ןעו ,רהוא ףניפ םוא טקנוּפ .טסעג איד ןעטלַאהרעטנוא וצ םוא רעמיצ-טסַאג
 -ָאלשרעד וצ ןעזיוועב טינ ךָאנ טָאה רעטשרע רעד רטָאיּפ רעגייז רענעזנַארב רעד
 ןיא ןעמוקעגסיורא זיא שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא איו ,גנולק ןעטפניפ םעד ןעג
 -עג טָאה רע םוראוו ,ןעילַאדעמ ייווצ טימ קַארפ ַא ןיא ןוא ךוטזלַאה ןעסייוו ַא
 .גאטימ ךָאנ דלַאב ןערדָאפ טפרַאד

 -רעפ ןעוועג זיא ןעבעל סעשטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןופ טונימ עדעי ||
 טָאה רע סָאװ סָאד ןהָאט וצ ןעזייוועב ןענעק לָאז רע ןוא ,טמיטשעב ןוא ןעמונ

 עטסגניירטש איד טיהעגבָא רע טָאה ,גָאט ןעדנעמוק םעד ןהָאט וצ טמיטשעב
 זיא רע .זיוועד ןייז ןעוועג זיא "טהורעג טינ ןוא טלייאעג טינ, .טייקבילטקניּפ
 גידנעלכיימשוצ ,טצעזעג לענש ךיז טָאה ןוא טסירגעג ןעמעלַא טָאה ,לאז ןיא ןיירַא
 ,.יורפ ןייז וצ

 -נוא איוו ,ןעביולנ טינ טסעוו אוד ,טײקמַאזנייא ןיימ וצ ףוס ַא ,אי --
 וצ (םעווקעבנוא טרָאװ סָאד ןעכירטשרעטנוא טָאה רע) זיא סע םעווקעב
 ,ןילַא רענייא נאטימ ןעסע

 -עלעגנא רעװקסָאמ ןענעוו יורפ רעד טימ טסעומשעג רע טָאה שיט םייב
 -עטס ןענעוו ךיז טנערפעגכָאנ ?עכיימש ןעטפאהסַאּפש ַא טימ טָאה ,ןעטייהנעג
 -לא ןעגעוו ךילכעזטּפױה ןעוועג זיא ךערּפשעג סָאד רעבָא ; שטיוועידאקרא ןאפ
 -נא עכילטפַאשלעזעג ןוא עכילטמא רעגרובסרעטעּפ ןעגעוו -- ןעכאז עניימענ
 איד טסיס עדנוטש עבלַאה ַא טכארברעפ רע טָאה גאטימ ךָאנ .ןעטייהנעגעלעג
 רע זיא ,?עכיימש ַא טימ דנַאה ס'יורפ איד גידנהָאט קירד ַא רעדיוװ ןוא טסעג
 .הטאד-ןערָאטסינימ ןיא קעוַא זיא ןוא ןעננאגעגסיורא

 יסטעב ןיטסריפ רעד וצ טינ ,ןערהָאפעגסיוא טינ להָאמ םעד זיא אננא
 טָאה איז ןעוו דנעבא ן'םיוא ךיז וצ ןעדאלעגנייא איז טָאה עכלעוו ,איאקסרעווט
 ןיא טינ ןוא ,ןערהָאפ וצ ןעמוקעג ןיוש זיא איז זַא טסואוורעד ךיז
 ןיא איז .דנעבא ןעגיזָאד םעד רַאפ עשזַאל ַא טאהעג טָאה איז ואוו ,רעטַאעהט
 טָאה איז סָאװ דיילק סָאד ?יוו ,םעד רעביא ךילכעזטּפיוה ןערהַאפעג טינ
 ןיא ןעועג ַאננַא ןיא ןיימענלא ןיא .ןעווענ גיטראפ טינ ךָאנ זיא טראוורע
 איד איו םעד ךָאנ טעלאוט רהיא ראפ ןעמונעג ךיז טָאה איז ןעוו סורדרעפ
 או טָאה עוװװקסָאמ ןייק ןערהָאפבא רהיא רָאפעב .קעװַא ןענייז טסעג
 הירב א ןעוועג זיא איז .ןעכַאמוצרעביא רעדיילק יירד עקטסידַאמ רעד ןעבענעג
 -רעביא טלעטשעב איז טָאר רעדיילק יירד איד .רעייהט טינ ךיז ןעדיילק ֹוצ
 ןוא עיינ ןייק טינ ןענייז ייז זא ,ןענעקרעד טינ לָאז ןעמ זַא ,,ױזַא ןעכַאמוע
 .קירוצ געט יירד טימ ךָאנ ןייז טפראדעג ןעבָאה ייז

 טינ רָאג ךָאנ ןענייז רעדיילק ייווצ זַא ןעזָאלעגסױא ךיז טָאה סע
 טָאה ַאננַא איוו יוזא טינ טכַאמעג ןעוועג זיא עטירד סָאד ןוא ,ןעוועג גיטראפ
 זַא גידנערהעלקרע ,ךיז ןערעפטנעראפ ןעמוקעג זיא עקטסידַאמ איד .טלָאװענ
 רעביא טציהוצ ךיז טָאה אננא ןוא ,רעסעב ןיא טכַאמענ טָאה איז איו ױזַא
 ,םעד ןענעוו ךיז ןענהאמרעד וצ ןעסַארדרעפ ךָאנרעד טָאה רהיא זַא ,,יוזא םעד
 טָאה ןוא רעמיצ-רעדניק ןיא קעװַא איז זיא ךיז ןעניהורעב וצ ןעצנאנ ןיא םוא
 -ָאלש טגיילעגנייא םהיא טָאד ,ןהוז רהיא טימ טכארברעפ דנעבא ןעצנאג םעד
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 יא איז .טקעדעגנייא ןיילַא םהיא טָאה ןוא ט'םלצ'עגרעביא םהיא טָאה ,ןעפ
 טכארברעפ טוג ױזַא טָאה ןוא ןערהָאפעג טינ ץעגרע זיא איז סָאװ ןעוועג ןרעג
 ױזַא ,ןעצרַאה ן'פיוא ןעוועג גיהור ןוא גנירג יוזא זןיא רהיא .דנעבא םעד

 ן'פיוא ךיז טָאה רהיא סָאװ ,סָאד סעלַא זא ,ןעהעזעג טציא איז טָאה רהאלק
 -ענ איד ןופ רענייא זיולב ןעוועג זיא ,גיטכיוו יוזא סלַא טלעטשעגראפ געוו
 ןוא ךיז ראפ טינ טָאה איז ןוא ןעבעל ןעכילטפַאשלעזעג ןופ עלעפוצ עכילנהעיו
 .ךיז ןעמהעש וצ סָאװ םענייק ראפ סיני

 - טָאה ןוא ןאמָאר ןעשילגנע םעד טימ ןימאק םייב טצעזעג ךיז טָאה איז |
 ,גנולק ןייז טרעהרעד ךיז טָאה ןהעצ בלאה טקנוּפ ,ןַאמ רהיא היוא טראוועג
 | | .רעמיצ ןיא ןיירַא זיא רע ןואי

 גידנעגנַאלרעד ,טגָאזעג איז טָאה -- ! ןעמוקעג אוד טפיב ךילדנע ---
 | | ,דנאה איד םהיא

 ,רהיא ןעבעל טצעזעג ךיז טָאה ןוא דנַאה רהיא ןָאהטעג שוק ַא טָאה רע
 -- גלָאפרע טימ ןעוועג עזייר ןייד זיא ןיימעגלא ןיא זַא ..העז ךיא ---

 | .טגָאזעג רהיא רע טָאה

 -רעד ןעביוהעגנָא םהיא סָאה ןוא טרעפטנעעג איז טָאה -- רחעז ,א --
 ןיטסריפ רעד טימ ןעמאזוצ עזייר רהיא .; ןא בױהנָא ןופ סעלא !זעלהעצ

 לאפסקילגנוא םעד ןעגעוו ,אווקסָאמ ןיא ןעמוקעגנָא זיא איז אוו ,יקסנארוו
 -נייא ןעניד'תונמחר םעד טלהעצרעד איז טָאה ךָאנרעד  ,והאבנעזייא ן'פיוא
 תונמחר רהיא ךָאנרעד ןוא טכַאמענ רהיא ףיוא טָאה רעדורב רעד קָאװ ,קורד
 .יללאד ףיוג:

 וליפא ןעוו ,ןעשנעמ אזַא ןעהייצרעפ ןָאק ןעמ זא ,טינ ןעכער ךיא --- |

 -  .גניירטש שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טגָאזעג טָאה -- רעדורכ ןייד זיא דע

 טגָאז רע זַא ןענַאטשרעּפ טָאה איז ,ןהָאטעג לעכיימש א מָאה אננַא

 "טסעד ןופ טפַאש'הבורק ּיוא גידנעקוק טינ זַא ןעזייוו וצ םוא ,ןויכ ַא טימ סָאד

 .גנוניימ עגיטבירפיוא ןייז ןעגָאזוצסיורא ןופ ןעטלַאהקירוצ טינ ךיז רע טעוװ ןעגעוו

 .סָאד טָאה ןוא ןאמ רדיא ןיא גוצרעטקַארַאכ ןעגיזָאד םעד ןופ טסואוועג טָאה איז

 - | ..םהיא ןיא טבעילעג

 .םִאו ןוא טגידנעעג טוג ךיז טָאה סעלט סָאד סָאװ ןרעג ןיב ךיא ---
 סָאװ . ,ונ -- טצעזעגטרָאפ רע טָאה -- ןערהָאפוצ ןעמוקעג ןיוש טסיב אוד

 -כרוד בָאה ךיא ןעכלעוו ,טקעיָארּפ-ץעזעג םעיינ םעד ןענעוו טרָאד ןעמ טדער

 | ,הטַאר ןיא טרהיפעג

 ןוא טקעיִארּפ ןעגיזָאד םעד ןעגעוו טרעהעג טינ ךאז ןייק טָאה ַאננַא

 ןעסעגראפ סנָאקעג טכייל ױזַא טָאה איז סָאװ ,ךילסורדרעפ ןערָאװעג זיא רהיא

 | .גיטכיוו יוזא זיא םהיא ראפ סָאװ ,טייהנעגעלעגנא אזא ןענעוו

 יע טָאה -- םשור אזא טכַאמעג ,טרהעקראפ ,סָאד טָאה ָאד ןוא -- |

 | -  .לעכיימש םענעדירפוצ טסבלעז ַא טימ טנָאזעג

 ראפ סָאװ ,ןעלהעצרעד סעּפע רהיא ל?יװ רע זַא ןעהעזעג טָאה איז

 ןענארפ ךרוד טָאה איז ןוא ,טייהנעגעלעגנא רעזעיד ןיא םהענעננא זיא םהיא

 / "רעד טימ טָאה רע .ןעלהעצרעד ןעביוהנָא לָאז רע זַא ,טרהיפעגפיורא םהיא
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 סָאװ ,ןעיצאווא איד ןענעוו רהיא טלהעצרעד טייהנעדעירפוצ טסבלעז רעבלעז
 | | ,טקעיארּפ-ץעזעג ןייז ראפ ןעמוקעב טָאה רע

 ךילדנע זַא טזייוועב סָאד .ןופרעד ןעוועג ןרעג רהעז ,רהעז ןיב ךיא --- =
 ןעגעוו קילב רעטסעפ ןוא רעניטפנינרעפ ַא ןעלעטשוצנייא ןָא זנוא ייב ךיז טביוה
 .טייהנעגעלעגנא רעגיזָאד רעד

 ייסקעלַא ךיז טָאה ןעסייבוצ טימ עעהט זָאלג עטייווצ ןייז גידנעקנירטסיוא
 .טעניבאק ןיא ךיז וצ קעווַא זיא ןוא ןעביוהעגפיוא שטיווארדנאסקעלא

 .טגערפעג איז טָאה -- ? טציא אוד טזעל סָאוװ --
 "עג רע טָאה -- .רָאפנַאזעד עיזעָאּפ , ס'ליל עד קויד טציא זעל ךיא ---

 .ךֹוב סענידריווקרעמ א רהעז -- טרעפטנע
 "ויקכאווש איד ןופ טלעכיימש ןעמ איֹוו ,ןהָאטעג לעכיימש ַא טָאה איז

 טמעראעג םהיא גידנעמהענ ןוא ,בעיל טָאה ןעמ ןעכלעוו .ןעשנעמ ןופ ןעט
 -נהעוועג ןייז ןופ טסואוועג טָאה איז .טעניבאק םוצ טיילגעב םהיא איז טָאה
 -בילדיימרעטנוא ןא םהיא ראפ ןערָאװעג זיא סָאװו ,ןעזעל וצ סדנעבא ,טייה
 | ,טייק

 זיא םייצ עצנאג ןייז סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ זַא טסואוועג טָאה איז
 -םיוא ןייז ראפ טנעכערעג רע טָאה ,ןעטכילפּפ עכילטמא ןופ ןעגנולשרעפ ןעוועג
 -יטסייג רעד ןיא טניישרע סע סָאװ ,סעדנעטיידעב סעלַא ןענלָאפוצכָאנ עבאנ
 טריסערעטניא ךילקריוו ןעבָאה םהיא זא ,טסואוועג ךיוא טָאה איז .טלעוו רעג
 ןיא ןעוועג זיא טסנוק רונ ,עשיגָאלָאעהט ,עשיפָאזָאליּפ ,קרעוו עשיטילַא
 רעסעב רעדָא ,ףיורעד גידנעקוק טינ רעבָא ,רוטַאנ ןייז ראפ דמערפ ןעצנאג
 -ָאלעגכרוד טינ שטיווארדנאסקעלא ייסקעלא טָאה ,אפוג םעד תמחמ ,ןעגָאז ֹוצ
 ,טסנוק ןופ טלעוו רעד ןיא שער ַא טכַאמעג סעּפע טָאה סע סָאװ ,ךאז ןייק ןעז
 ןיא זַא ,טסואוועג טָאה איז .ןעזעל וצ סעלַא טכילפע סלַא ןעטלַאהעג טָאה ןוא
 -ארדנאסקעלא ייסקעלא זיא עיגָאלָאעהט ןוא קיטילָאּפ ,עיפָאסָאליפ ןופ זיירק םעד
 ןעגארפ ןיא רעבָא ; טכוזעג ,טשרָאפעג טָאה רעדָא ,שיטּפעקס ןעוועג שטיוו
 ןיטולחל טָאה רע סָאװ ,קיזומ ןיא ךָאנ רעדנוזעב ,עיזעָאּפ ןוא טסגוק ןופ
 -יימ עטסעטסעפ ,עטסטמיטשעב איד ןעוועג םהיא ייב ןענייז ,ןעפירגעב טינ
 .ןעגנונ

 ,ןעווָאכטעב ,לעַאפַאר ,רעיּפסקעש ןעגעוו ןעדייר וצ טאהעג בעיל טָאה רע
 ןענייז עכלעוו ,קיזומ ןוא עיזעֶאּפ ןיא ןעלהוש עיינ ןופ גנוטיידעב רעד ןעגעוו
 | ' | .טנעװקעסנָאק ןוא רהאלק רהעז טלייהטעגנייא ןעוועג םהיא ייב

 ,טעניבאק ןופ רהיט ןעבעל טגָאזעג איז טָאה --- ריד טימ.זיא טָאג ,וג --
 ןוא טכיל ן'פיוא רושזאבא ןא םהיא ראפ טיירגעגנא ןעוועג ןיוש זיא סע ואוו
 .אווקסָאמ ןייק ןעביירש לע ךיא ןוא --- לעטופ ןייז ןעבעל רעסַאװ שאלפ א

 -עג שוק ַא רעדיוו איז טָאה ןוא דנַאה רהיא ןהָאטעג קירד ַא טָאה רע
 | | | .ןהָאט

 רעטוג א ,רעכילטייהראוו ַא : שנעמ רעטונג א רע זיא ןעגעווטסעד ןופ,
 ףיז גידנערהעקמוא ,ַאגנַא טגָאזעג ךיז טָאה --- ערעפס ןייז ןיא רעדנעטיידעב ַא ןוא
 םהיא טָאה רעכלעוו ,ןעצימע ןעגעג ןעגידייטרעפ םהיא טלָאװ איז איוו ױזַא
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 סָאװ ראפ רונ -- ןעבָאה בעיל טינ אזא ןָאק ןעמ זַא ,טנָאזעג ןוא טגידלושעב
 -ַאשעגבָא ךיז טָאה רע רעדָא ! ןערעיוא ענייז סיורא ױזַא סעּפע ןעשטראטס
 | | "/. . ? ןער

 ,שיט-ביירש םייב ןעסעזעג ךָאנ ןיא אננא ןעוו ,רהוא ףלעווצ םוא טקנוּפ

 ןיא טירט עגיסעמ טרעהרעד ךיז ןעבָאה ,יללאד וצ ףעירב א גידנעביירשרעד
 -עגוצ ַא ,רענעשאוועגנייא ןא ,שטיווארדנאסקעלא ייסקעלא ןֹוא ,ךיש-קעטש

 .רהיא יצ ןעננאגענוצ זיא םערא ןרעטנוא ךוב ן'טימפ ,רעטמאק
 ןוא ,גידנעלביימש רעדנוזעב סעּפע טגָאזעג רע טָאה -- טייצ ,טייצ ---

 .רעמיצפָאלש ןיא קעווַא זיא רע
 "? ױזַא םהיא ףיוא ןעקוק וצ טַאהעג רע טָאה טכער א ראפ סָאװ ןוא,

 טקוקעג טָאה יקסנארוו איוו ךיז גידנערעניארע ,אננא ןהָאטעג טכארט ַא טָאה
 | .שטיווארדנאסקעלא ייסקעלא ףיוא

 ףיוא רעבָא ,רעמיצפָאלש ןיא ןיירא זיא ןוא ןהָאטעגסױא ךיז טָאה איז
 -עג יוזא טָאה עכלעוו ,טייקגידעבעל ענעי ןעוועג טינ רונ טינ זיא םינּפ רהיא

 ןיא ןעוועג זיא איז ןעו ,לעכיימש רהיא ןופ ןוא ןעניוא ערהיא ןופ טצירּפש
 רהיא ןיא רעייפ רעד ןעזיוועגסיוא טָאה טציא ,טרהעקראפ רֹונ ,אווקסאמ

 .ןעטלַאהעב ץעגרע טייוו רעדָא ןעשָאלענסױא טלא |

6 

 ףיוא ריטראווק ןייז יקסנארוו טָאה גרובסרעטעּפ ןופ גידנערהָאפקעװַא |
 - .ן'יקצירטעּפ רבח ןעטבעילעג ןוא דניירפ ַא םענייז ןעזָאלעגרעביא ַאיַאקסרָאמ

 ןוא רעטסואוועב ןייק רהעז טינ ,רעציפָא רעננוי ַא ןעוועג זיא יקצירטעּפ
 / גירנעטש דנעבא וצ ,ןעדלוש ןיא םורא ןוא םורא רּונ ,רעכייר ןייק טינ רונ טינ

 .-כישעג עניצומש יא עשימָאק יא ,ענעדעישרעפ ראפ טפָא טנעלפ ןוא רע'רוכיש ַא
 איד ןופ טבעילעג ןעוועג זיא רעבָא ,עטכַאװטּפואה ןיא ןערעוו טצעזעגניירַא סעט
 וצ ןהַאבנעזייַא ןופ ףלעווצ רעגייז א גידנערהָאפוצ .ָאװטסלַאשטַאנ ןופ ןוא םירבח
 ענעגנודעג עטנַאקעב ַא רהָאפוצ ם'ייב ןעהעזרעד יקסנארוו טָאה ,ריטרַאווק ןייז

 -נָא ןייז ףיוא רעפטנע סלא רע טָאה רהיט רעד ראפ ךָאנ גידנעהעטש .עטערַאק
 -נעיורפ א ןופ יירעלּפאלפ איד ןוא רענעמ ןופ.רעטכעלעג םעד טרעהרעד ןעגנילק
 לָאז ,םינלזג ןופ ןיא טינ רעוו זיא .סָאד ביוא, : יירשעג סיקצירטעּפ ןוא רעמיצ

 "! ןעזָאלניירא טינ ןעמ
 / -יטש זיא ןוא ךיז ןעגעוו ןענָאז ןעסייהעג טינ רעניד םעד טָאה יקסנארוו

 -ניירפ א סיקצירטעּפ ,ןַאט?יש עסענָארַאב .רעמיצ ןעטסרע ןיא ןיירא טייהרעקניל
 זיא לע'םינּפ ןעדנַאלב ןעכילטיור ַא טימ ןוא דיילק םענסַאלטַא-עליל א ןיא ,,ןיד
 ןעצנַאג םעד גידנעליפנָא ,עפַאק טכַאקעג טָאה ןוא שיט ןעדנור ןעבעל ןעסעזעג
 ןיא יקצירטעּפ ןעסעזעג ןענייז רהיא םורא .יירעדייר רעזירַאּפ ערהיא טימ רעמיצ

192 



 אנינעראק אננא

 "ניישרהאוו ,םרָאפינוא רעלופ ןיא יקסוואראמאק רעטסימטָאר רעד ןֹוא עטנַאמ ַא
 .טסניד ןופ טשרע ךיל

 -נעגנירּפשפיוא יקצירטעּפ ןעירשוצ ךיז טָאה -- ! יקסנארוו ! אווארב ---
 עעפַאק ,עסענַארַאב ! תיבה-לעב רעד ןיילא --- ?הוטש רעד טימ גידנרענוד ןוא גיד
 טינ ךיז ןעבָאה רימ ןעמעוו ףיוא טָא .לעדנעק-עפפַאק רעיינ רעד ןופ םהיא ראפ
 טעניבַאק ןייד ןופ גנוצוּפעב רעד טימ ןעדעירפוצ טסיב אוד זא ףָאה ךיא ! טכירעג
 "עב ךָאד טייז רהיא -- עסענָארַאב רעד ףיוא גידנעזייוונַא טגָאזעג רע טָאה ---
 4 טנאק

 ןוא גידנעלכיימש ךאלהערפ ,יקסנארוו טגָאזעג טָאה -- ! איו ךָאנ ןוא ---
 ! דניירפ רעטלא ןא ,ןעד איוו --- לעטנעה עניילק סעסענָארַאב איד גידנעקירד

 --- עסענָארַאב איד טגָאזעג טָאה -- געוו ןופ םייחא ןעמוקעג טייז רהיא ---
 | .רעטש ךיא ביוא ,טונימ עזיד רהָאפ ךיא ,ךא .ןיוש ךיא ףױלטנַא

 טָאה -- עסענָארַאב ,םייה-רעד-ןיא רהיא טייז ,טייז רהיא ואוו טרָאד ---
 טגיילעגוצ רע טָאה -- יקסוואראמאק ,אוד טסכַאמ סָאװ --- יקסנארוו טגָאזעג
 | ,דנַאה ס'יקסוואראמאק גידנעקירד טלַאק

 -ַאז עקניטוג עכלעזא ןעגָאז טינ ל?להָאמ ןייק טנעק רהיא ,רהיא טהעז--
 .ןיקצירטעּפ וצ ןהָאטעג דנעוו ַא עסענָארַאב איד ךיז םָאה -- ןעכ

 טינ ןעגָאז ןענעק ךיוא ךיא לעװ גָאטימ ךָאנ ?סעּפע סָאװ ראפ ,ןייג ---
 | י ר | .רעגרע

 פעװ ,ונ ! טסניררעפ עסיורג ןייק טינ סָאד ךָאד זיא גאטימ ךָאנ ,אי --
 טנָאזעג טָאה --- בָא ךיז טגָארט ןוא ןייא ךיז טשַאװ טהעג ,עעפַאק ןעבעגנ ךייא ךיא
 -יירש א נידנעהערדבא םאזקרעמפיוא ןוא רעדיוו ךיז גידנעצעז ,עסענָארַאב איד
 ךיז איז טָאה --- עעפַאק טגנַאלרעד ,רעיּפ --- .לעדנעק-עעפאק רעיינ רעד ןיא לעפ

 יא רעיּפ שיזיוצנארפ ףיוא ןעפורעג סָאה איז ןעכלעוו ,יקצירטעּפ וצ טעדנעוועג |
 .םהיא וצ ןעגנוהיצעב ערהיא גידנעטלַאהעב טינ ,יקצירטעּפ עילימַאפ ןייז רעב

 | ,ןעבראדרעפ 'זיולב טעוו רהיא -- |
 -ענ טָאה -- 4 יורפ רעייא ןוא יונ ! ןעבראדרעפ טינ לע ךיא ,ןיינ ---

 טימ ךערּפשענ סיקסנארוו גידנעגָאלשרעביא ,עססענַארַאב איד גנולצולּפ טנָאז
 -וצ טכארבעג רהיא טָאה .טכַאמענ הנותח ךייא ַאד ךָאד ןעבָאה רימ --- רבח ןייז
 ,יורפ רעייא ןערהיפ

 עוו ןוא רענייניצ א ןערָאװעג ןערָאבעג ןיב ךיא .עססענַארַאב ,ןייג --- |
 .רענייניצ ַא ןעברַאטש

 ,דנַאה א טיג .רענהעש זיא סָאד ,רעסעב זיא סָאד ---
 טָאה איז ; ןיקסנָארוװ ןעזָאלעגבָא טינ ןיוש טָאה עסענָארַאב איד ןוא

 -עלּפ עטצעל ערהיא ,ןעציוו טימ טשימעגסיוא ,ןעלהעצרעד ןעביֹוהעגנָא םהיא
 .תצע ןייז טנערפענ טָאה ןוא ןעבעל ןופ רענ

 ? ןהָאט ךיא לָאז עשז סָאװ ונ ! טג ןייק ןעבעג טינ ץלַא רימ ליוו רע ---
 איוו .סעצָארּפ א ןעביוהנָא טציא ?יוו ךיא (ןאמ רהיא ןעוועג זיא סָאד -- ר ע)
 --- עעפַאק איד ףיוא גנוטכא ךָאד טיג ,יקסווארעמאק ? הצע ןא רימ רהיא םינ
 פיו ךיא ! ןעטפעשעג טימ ןעמונרעפ ןיב ךיא זא ךָאד טהעז רהיא ,קעווא זיא
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 רהיא .ןענעמראפ ןיימ ןעבָאה הרַאד ךיא ?ייוו ,ראפרעד סעצָארּפ ַא ןעביוהנָא
 טָאה---יירטנוא טש'רמולכ םהיא ןיב ךיא זַא ,טייקשירַאנ ַא רַאפ סָאװ טהעטשרַאֿפ
 טימס ןעצונעב ךיז רע ?יוז רעבירעד ןוא -- גנוטכַארעפ טימ טגַאזעג איז

 ,ןעגעמרעפ ןיימ
 יײרעלּפאלּפ עכילהערפ עגיזָאד איד ןערעה וצ טַאהעג האנה טָאה יקסנארוו

 זייועלייוו ןוא זיױו-עלייו טמיטשענוצ טָאה ,רעמיצנעיורפ עקנינהעש ַא ןופ

 .-ֹנֶא דלַאב ןיימעגלא ןיא טָאה ןוא תוצע עגידלעציוו-בלַאה ןעבעגעג רהיא רע טָאה

 םעד טימ ןעכיורבעג וצ ןערָאװעג טנהעוועג זיא רע ןעכלעוו ,ןָאט םעד ןעמונעג
 -עגנייא ןעשנעט עלא ןענייז טלעוװ רענרובסרעטעּפ ןייז ןיא .רעמיצנעיורפ ןימ
 רענירדינ א ,רענייא ,ןעטרָאס עטצעזעגנעגעג ץנַאג .ייווצ ןיא .ןערָאװעג טלייהט

 -לעוו ,ןעשנעמ עשימאק ךילבעזטּפױה ןוא עשירַאנ ,עגיליב ןופ טהעטשַאב טרצס

 רע רעכלעוו טימ ,רעד טימ ,יורפ ןייא טימ ןעבעל ףרַאד ןאמ ןייא זַא ,ןעביולג עכ

 -העש רעמיצנעיורפ א ,גידלושנוא ןייז ףרַאד לעדיימ ַא זַא ; טַאהעג הנותח טָאה

 ןעהיצרע ףרַאד ןעמ זא ; טסעפ ןוא ןעטלַאהעגקירוצ ,ךילנעמ ןַאמ ַא ,גידוועמ

 -מוד עכלעזַא ערעדנַא ךָאנ ןוא תובוח ןעלהָאצ ,טיורב ןייז ןייֵלַא ןענידרעפ ,רעדניק

 סע רעבָא .ןעשנעמ עכילרעכעל ןוא עשידָאמטלא ןופ טרָאס א זיא סָאד .ןעטייה

 ןיא ,ןעגנַאלעב עלא ייז עכלעוו וצ ,עכילקריוו ,ןעשנעמ טרָאס ַא ךָאנ ןעוועג זיא

 ,ףאלהערפ ,טסיירד ,גיהטומסיורג ,טנַאגעלע ןייז ךילכעזטּפיױה ףרַאד ןעמ ןעכלעוו

 רעדנא סעלא ןופ ןוא גידנערעוו טיור םינ טפַאשנעדייל רעדעי ךיז ןעבענרעביא

 .ןעכַאלבָא
 ְךָאנ טונימ רעטשרע רעד ןיא טלעמוטוצ זיולב ןערָאװעג זיא יקסנארוו

 ;עװקסָאמ ןופ טכארבעג טָאה רע עכלעוו ,רָאג טלעוו רעדנא ןא ןופ עקירדנייא איד

 זיא ,ךיש-קעטש עטלא ןיא סיפ .איד טקורעגניירא טלאוו רע איוו ,עקַאט דלַאב

 .טלעוו רעמהענעגנא ןוא רעכילהערפ רעגירעהירפ ןייז ןיא ןעוועג ןיוש רע

 ןוא טצירּפשראפ ןעמעלא רונ טָאה ,טכַאקענפיוא טינ עקַאט טָאה עעפַאק איד

 טָאה ,טסייה סָאד ,טרעדָאמעג ךיז טָאה סע סָאװ ,סָאד ןהָאטעגפיוא עקַאט טָאה

 םעד ןעסַאנרעּפ טָאה ןוא םערָאל ןוא שיור ,?עמוט וצ טייהנעגעלעג א ןעבעגעג

 .דיילק ס'עססענָארַאב איד ןוא ךיּפעט ןערעייהט

 ,ןעשאוונייא טינ ?הָאמ ןייק ךָאד ךיז רהיא טעוװ טינ זַא ,עידא טציא ונ ---

 ןעגידנעטשנא ןא זופ ןעכערבראפ רעטסערג רעד ןייז טעװ ןעסיוועג ןיימ ףיוא ןוא

 םוצ רעסעמ א ,סָאד טסייה ,הצע ןא רהיא טיג ,טייקכילניירנוא -- ןעשנעמ

 ? זלַאה
 ייז יצ רעטנהענ ןייז לָאז עלעטנעה רעייא זַא ,יוזא ןוא ,שרעדנַא טינ ---

 -וג וצ ןעגידנע ךיז טעוו סעלא ןוא לעטנעה רעייא ןהָאט שוק א טעוװ רע .ןעּפיל ענ

 .יקסנארוו טרעפטנעעג טָאה -- ןעט
 רהיא טימ גידנעשיור ,ןוא -- ! ןעשיזיוצנארפ ןיא טנייה סָאד טסייה ---

 | .ןעדנואוושרעפ איז זיא ,דיילק

 -רעד טינ ,יקסנארוו ןוא ,ןעביוהעגפיוא ךיוא ךיז טָאה יקסווארעמַאק

 זיא ןוא דנאה איד טגנַאלרעד םהיא טָאה ,קעווא טעװ רע זיב ךיז גידנעטראיו

 -ַאװעגנייא ךיז םָאה רע ןעו טייצ רעד ןיא .רעמיצ - עדַאב ןיא קעוװַא
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 איז לעיפיוו ףיוא ,עגַאל ןייז טרעדלישעגנ ןעכירטש עצרוק ןיא םהיא רע טָאה ,ןעש
 ..ָאטינ רכז ןייק ןיא דלעג ןופ .רהָאפקעװא סיקסנארוו ךָאנ טרעדנעעג ךיז טָאה
 -עד טינ טעו ןוא ןעבעג טינ טעוװ רע זַא ,טרהעלקרע טָאה רעטָאפ רעד

 רעדיינש רעדנא ןא ןוא ןעצעזניירא םהיא ?יוװ רעדיינש ןייא ,ןעדלוש ענייז ןעק
 ,טרהעלקרע טָאה רידנַאמָאק-רעטילימ רעד .ןעצעזוצניירא ךיוא םהיא טעשַארטפ
 -אב איד .סיורא ןעמ ףראד ןאד ,ןערעהפיוא טינ ןעלעוו ןעלַאדנַאקס איד ביוא זא
 -רעד ךָאנ ךילכעזטּפיוה ,ךַאטער רערעטיב א איוו ,ןעסערעד ןיוש טָאה עססענָאר
 טעוװ רע ,ענייא ןַארַאפ זיא סע רעבָא .דלעג ןעבענ ץְלַא םהיא ?יוו איז סָאװ ,טימ

 ,ליטס ןעשילַאטנעירָא גניירטש ןיא ,טכארּפ ַא ,רעדנואוו א ,ןיקסנארוו ןעזייוו איז
 ױצ ןעוַאשעקרעב טיפס .טסהעטשרעפ "ַאקקעבער ןיפ ַאל קש  רנַאשז, ם"ןופ
 -רָאנ ןופרעד טעוו סע רונ ,ןעטנַאדנוקעס ןעקיש טלָאװעג טָאה רע ןוא ךיז טלעדיו
 ףאלהערפ רהעז ןעננאגענוצ סעלא זיא ןיימענלא ןיא .ךיז טהעטשראפ ,ןייז טשינ
 .גיטרַאסיורג ןוא

 ןעטייהלעצנייא איד ןיא ךיז ןעטכַארטניירא רבח םעד גידנעזַאל טינ ןוא
 "עטניא עלא םהיא ןעלהעצרעד ןעזָאלעגקעװא ךיז יקצירטעּפ טָאה ,ענַאל ןייז ןופ
 רעד ןיא ןעננולהעצרע עטנַאקעב גונעג סיקצירטעּפ גידנערעה .סעיינ עטנַאסער
 יקסנארוו טָאה ,ריטראווק רעגירהָאי יירד ןייז זופ ערעפסאמטא רעטנַאקעב טוג

 -עּפ ןעזָאלגרָאז ןעטנהעוועג ןייז וצ ךיז ןערהעקקירוצ ןייז ןופ םהענעגנא טלהיפעג
 | .ןעבעל רענרוברעט

 םעד גידנעטלַאהבא ,ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ! ןייז טינ ןָאק סע --
 -- ןעקַאנ ןעדנוזעג ןעטיור ןייז ףיוא ןעסָאנעג טָאה רע ןעכלעוו ,רעסאוו םָארטש
 ןעפאהגניטרעפ ןעפרָאװעגקעװא טָאה ןוא ןעוויעלימ טימ ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא
 ? וװָאקולוזוב ןוא ,ונ ?ןעדעירפוצ ןוא םוד יוזא ץלַא ךָאנ זיא רע ןוא --

 טָאה -- ! ניטכערּפ -- עטכישעג א ןעוועג זיא ןעווָאקולוזוב טימ ,ךַא ---
 רע ןוא ,רעלעב ןיא טפַאשנעדייל ןייז ,ךָאד טסייוו --- יקצירטעּפ ןעירשעגפיוא
 לָאב ןעסיורג םעד ףיוא קעווא רע זיא ,ונ .לָאב-ּפָאה ןייא ןייק ךרוד טינ ךָאד טזָאל
 עמרָאפ עיינ איד ןעהעזעג טסָאה אוד .(טוה עשירעטילימ) עקסַאק רעיינ א ןיא
 יענ ַא רעה ,ןיינ ...ױזַא רע טהעטש ,ונ .טכייל ,טוג רהעז ןענייז ייז ? סעקסאק
 | .עטכיש

 ן'טימ ךיז גידנעבייר ,יקסנָארוװו טרעפטנעעג טָאה -- ךָאד רעה ךיא ---
 | ,ךוטנַאה ןעניכָאמ

 ,ןעטדנאזעג א סעּפע טימ ןיטסריפסיורג איד םהיא ייברעפ יוזא טהעג --
 עיינ איד ןעגעוו ךערּפשעג א ןעביוהנָא ייז ייב ךיז ףרַאד קילגנוא ןייז ףיוא ןוא
 עיינ א ןעזייוו טלָאװעג ןעטדנאזעג םעד טָאה ןיטסריפסיורג איד .סעקסַאק עמרָאפ
 ןעזיוועג ָאד טָאה יקצירטעּפ) .טהעטש עלעבייט רעזנוא זא ,ייז ןעהעז . . .עקסַאק
 ןיטסריפסיורג איד טהיא טעב (עקסַאק רעד טימ ןענַאטשעג זיא וואקולוזוב איוו
 ,םהיא וצ טקניוו ןעמ ? טסייה סָאװ .טינ טיג רע --- עקסַאק ןייז רהיא ןעגנַאלרעד
 טינ טיג רע .עקסאק ןייד ביג .זייב ךיז טזָאלב ןעמ ,םהיא וצ טלעטניּפ ןעמ
 א . . רעד רונ ...!ןעלעטשרָאפ ךיז טסנַאק אוד ,רעטרעווילגרעפ ַא טהעטש
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 ! טינ טיג רע . . .עקסאק איד ןעמהענ םהיא ייב ןיוש ליוו . . .םהיא ןעמ טפור איו
 -סיורג רעד טגננאלרעד ןוא עקסַאק איד םהיא ןופ ןעסירעגבָארַא רע טָאה ,ונ

 טָאה איז איוו .ןיטסריפסיורג איד טגָאז ,עמרָאפ עיינ איד זיא סָאד טָא .ןיטסריפ
 ןהָאטעג טָאש ַא טרָאד ןופ ךיז טָאה ,ךוב --- עקסַאק איד ןהָאטעג רהעק ַא רונ רעבָא

 ןעבילקעגנָא ץלא סָאד טָאה רע ...! ןעטקעּפנָאק טנופ ייווצ ,ןעטקעפנָאק ,סענרַאב

 ...! עלעבייט ,ןיהַא

 רע ןעוו ,םעד ךָאנ גנַאל ןוא ,רעטכעלעג ןופ טֿפעקייקעג ךיז טָאה יקסנארוו
 ןייז טימ .טבייקעג ץלא ךָאנ רע טָאה ,ןעכַאז ערעדנַא ןענעו טדערעג ןיוש טָאה

 -רעד ךיז טָאה רע ןעוו ,ןהייצ עדנוזעג ענייז גידנעלעטשסיוא ,רעטכעלעג ןעדנוזעג

 ,עקסַאק רעד ןענעוו טנהָאמ
 רעד טימ יקסנָארוװ טָאה ,סעיינ עלַא טסואוועג ןיוש טָאה רע יו םעד ךָאנ |

 ןעדלעמ ן'כָאנ .ךיז ןעדלעמ ןערהָאפעג ןוא רידנומ ןייז ןהָאטעגנָא יײקָאל ןופ ףליה |
 -ַאטשבָא ןוא ,יסטעב וצ ,רעדורב םוצ ןערהָאפוצרעבירא טנעכערעג רע טָאה ךיז
 רע ואוו ,טפַאשלעזעג ענעי ןעכוזעב ןעביוהוצנָא םוא ןעטיזיוו עכילטע ךָאנ ןעט
 -סרעטעּפ ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו רעמיא איו .אנינעראק ןענעגעגעב טנָאקעג טָאה

 זיב ךיז ןערהעקקירוצ טינ ןעניז ןיא גידנעבָאה ,םייה רעד ןופ קעווא רע זיא ,גרוב
 .טכַאנ רעד ןיא טעּפש

186 



 אנינעראק אנגא

 לייהט רעטייזוצ

4 

 -נָאק א ןעמוקעגרָאפ זיוה סיקצאברעשטש טסריפ ןיא זיא רעטניוו עדנע
 "וצ ןעכלעוו ןיא ,ןעדיישטנע טפרַאדעג ןעבָאה עכלעוו ,םיריוטקָאד ןופ םויליס
 לָאז איז זא ,ןרעוו ןעמונעגרָאפ ףרַאד סָאװ ןוא דנוזעג ס'יטיק ךיז טניפעג דנַאטש
 -וקנֶא םעד טימ ןוא ,קנַארק ןעוועג זיא איז .תוחכ ערהיא קירוצ ןעניוועג ןענָאק
 רָאטקָאד רעשימייה רעד .רעגרע ןערָאװעג דנַאטשוצ רהיא זיא גנילהירפ ןופ ןעמ
 ,עטשרע סָאד טינ איוו יוזא רונ ,סיּפאל ,ןעזייא ,לייא-שיפ ןעבעגעגנייא רהיא טָאה
 טָאה רע איוו יוזא ןוא ןעפלָאהעג טָאה עטירד סָאד טינ ןוא עטייווצ סָאד טינ
 ןעדאלעגנייא זיא ,דנַאלסיױא ןייק ןערהָאפקעװא גנילהירפ וצ לָאז איז זא ,ןעהטארעג
 -לא ןייק טינ ךָאנ ,רָאטקָאד רעטמהירעב רעד .רָאטקָאד רעטמהירעב א ןערָאװעג
 איד ןעכוזרעטנוא וצ טרעדָאפעג טָאה .ןױשראּפסנַאמ רענהעש א רחעז ןוא רעט
 זַא ,ףיורעד ןענַאטשעב ,ךיז טכוד ,ןענינעגרעפ רעדנוזעב ַא טימ זיא רע .עקנַארק
 סע זא ןוא םזירַאברַאב ןופ ץכעביילברעביא ןא ןיא םייקווידעמהעש עשלעדיימ
 "סנאמ רעטלא ןייק טינ ךָאנ סָאװ סָאד סלא ,רעכילריטַאנ ןייז טינ ךַאז ןייק ןָאק
 ראפ ןענופעג סָאד טָאה רע .לעדיימ עטעקַאנ עגנוי ַא ןעּפַאטמורא לָאז ןיושראּפ
 -רָאנ ייברעד טָאה ןוא גָאט ןעדעי ןהָאטעג סָאד טָאה רע םוראוו ,ךילריטַאנ ץנאנ
 ןייק ,טכודעג ךיז טָאה םהיא איו ,טכארטעג טינ טָאה ןוא טלהיפעג טשינ
 טיג טנעבערעג ?עדיימ א ןיא טייקגידוועמהעש רע טָאה םוראד ןוא ,םטכעלש
 ;נונידיילעב א סלא ךיוא רונ ,םזיראבראב ןופ ץכעביילברעביא ןא סלַא זיולב
 | .ךיז רַאֿפ

 סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ םוראו .ןענעגרעטנוא טזומענ ךיז טָאה ןעמ
 ,רעכיב עגיבלעזיד ןופ ,?הוש רעבלעזרעד ןיא טנערעלעג ןעבָאה םיריוטקָאד עלַא
 רעד סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ ןוא ,טפַאשנעסיוװ עגיבלעזיד טסואוועג ןעבָאה
 ןעבָאה ערעדנא איו ,רָאטקָאד רעטכעלש א ןעוועג זיא רָאטקָאד רעטמהירעב

 ןיירק רהיא ןיא ןוא ןיוה ןיא ןיטסריפ רעד ייב זיא ןענעווטטסעד ןופ ,טגָאזעג

 סייוו ןייֵלַא רָאטקָאד רעטמהירעב רעניזָאד רעד זא ,טעּפע טנעקרענא ןעוועג
 .ןיטיק ןעוועטאר ןָאק רונ ןיילַא רע זא ןוא סרעדנוזעב סעּפע

 --נארק טייקטמהעשראפ ןופ רעטלעמוטוצ רעד ןופ גנוכוזרעטנוא רעד ךָאנ
 ,רנעה איד גיטלעפגרָאז גידנעשאווסיוא ,רָאטקָאד רעטמהירעב רעד זיא ,רעק
 -ךעפ ןעוועג זיא טסריפ רעד .טסריפ םעד טימ טדערעג ןוא לאז ןיא ןענַאטשענ
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 אנינעראק אננא

 שנעמ ַא ,רע  .רָאטקָאד םעד גידנערעה ,טסוהעגרעטנוא טָאה ,טנעקלָאװ

 טינ טָאה ,רעקנארק ןייק טינ ןוא רַאנ ןייק טינ ,טבעלעג לעיפ ןיוש טָאה סָאװ
 -ענ טכארבעגפיוא ןעוועג ןעצראה ןיא ךיז ייב זיא ןוא ןיצידעמ ןייק ןיא טביולגעג
 טעמכ ,טסואווענ טָאה רע זַא טרפב ןוא ,עידעמָאק רעניזָאד רעצנאג רעד ןעג
 .טייהקנארק סיטיק ןופ עכאזרוא איד טסואוועג גידנעטשלָאפ טָאה ןיילַא רע רונ
 גנוטכארעפ ןופ קורדסיוא םעד ןעטלַאהקירוצ טנַאקעג םיוק טָאה רָאטקָאד רעד
 רעד זיב ךיז ןעזָאלבָארא טנַאקעג םיוק טָאה ןוא ץירּפ ןעטלַא ןעגיזָאד םעד וצ
 | .עפירגעב ענייז ןופ טייקנירעדינ

 ןעדייר וצ סָאװ ָאטינ זיא ןעטלַא םעד טימ זַא ןענַאטשרעפ טָאה רע
 טנעבערעג סָאד רע טָאה רהיא ראפ .רעטומ איד זיא זיוה ןיא טּפיױה רעד זא ןוא
 טימ ןעמוקעגניירא ןיטסריפ איד זיא טונימ רעד ןיא .לערעּפ ענייז ןעטישוצוצ
 טינ לָאז ןעמ זא גידנעכוז ,ןעטָארטעגבא טָאה טסריפ רעד  .רָאטקַאד-זיױה םעד
 איד .עידעמאק עצנַאג איד םהיא ראפ ןיא סע ךילרעכעל איוו ןעקרעמאב
 איז .ןהָאט וצ סָאװ טסואוועג טינ טָאה ןוא טלעּפמארטוצ ןעוועג זיא ןיטסריפ
 .יטיק ןעגעג גידלוש טלהיפענ ךיז טָאה

 איד טנָאזעג טָאה -- לאזקיש רעזנוא טעדיישטנע ,רָאטקָאד ,ונ --
 ,סעלַא רימ טנָאז --- ןיטסריפ

 ןאד ןוא עגעללָאק ן'טימ ןעדיירכרוד ךיז לעװ ךיא ,ןיטסריפ ,ךיילג --
 .גנוניימ ןיימ ךייא ראפ ןעגיילוצרָאפ ערהע איד ןעבָאה ךיא לעוו

 ? ןיילַא ןעזָאלרעביא ךייא רימ ןעפראד ---
 | .טשניוו רהיא איוו ---

 ,סיורא ןיא ןוא טצפיזעגבָא ךיז טָאה ןיטסריפ איד
 -עגנָא רָאטקָאד-זיוה רעד טָאה ,ןײלַא ןעבילבעג ןענייז םיריוטקָאד איד ןעוו

 -ַאטשעב זיא גנוניימ ןייז ןוא .גנוניימ ןייז ןערהעלקרע וצ ןעסָאלשטנענוא ןעביוה
 רעד ןיא סעצָארּפ ןעזעלאקרעבוט ןופ גנאפנָא ןא ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןיירעד ןענ
 יו .ז .א . . . רונ ,רעקנארק

 : טקוקעג ןערעה ןעטימ ןיא ןוא טרעהעגנ טָאה רָאטקַאד רעטמהירעב רעד

 ,לרעגייז םענעדלָאג ןעשּפיה ןייז ףיוא
 . . . רעבָא -- טגָאזעגנ רע טָאה -- ױזַא --

 .עדער רעד ןעטימ ןיא ךילפעה ןערָאװעג ןעגיוושנא זיא טצרַאדזיוה רעד
 -ַארּפ ןעזעלאקרעבוט ןופ גנאפנא םעד רימ ןענָאק ,טסייוו רהיא איוו ---

 ןענייז ןעגנוזייוונא .ןוא .רימ ןענַאק ןעגיטכעדראפ רעבָא .ןעמיטשעב טינ סעצ
 איד ןעכאז ערעדנא ןוא גנוגערפיוא עזעוורענ ,גנורהאנ עטכעלש : ןאראפ

 טכאדרעפ ַא ןאראפ זיא סע ןעוו ןהָאט ןעמ ףראד סָאװ : ױזַא טהעטש ענארפ
 ? ננורהאנ רעד ןעפלעה וצ םוא ,סעצָארּפ ןעזאלוקרטבוט ןופ

 ךיוא ןאראפ רעמיא ייברעד ןענייז סע זַא ,ךָאד טסייוו רהיא רענָא --
 ועגָאזוצניײרַא טביולרע ךיז ?עכיימש א םיוק טימ טָאה -- ןעכאזרוא עגיטסייג
 ,רָאטקָאדיזיױוה רעד

 -עב רעד טרעפטנעעג טָאה -- ךילדנעטשרעפטסבלעז זיא סָאד ,אי ----|
 ןיוש זיא ,טגידלושטנע --- רענייז ן'פיוא גידנעקוק רעדיוו ,רָאטקַָאד רעטמהיר
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 ןערהָאפ ץלַא ךָאנ ףראד ןעמ רעדָא ,קירב רעזוַאי רעד ןערָאװעג טלעטשעגפיוא
 טייצ ןיא ךָאד ךיא ןָאק ,אי .טלעטשעגפיוא ! א --- טגערפעג רע טָאה -- ? םורַא
 ענארפ איד זַא ,טדערעג סָאד טסייה רימ ןעבָאה .ןעזייוועב טונימ גיצנאווצ ןופ
 סנייא .ןעוורענ איד ןעגיטפערק ןוא גנורדַאנ איד ןעטלַאהוצפיוא ; ױזַא טהעטש
 ,ןיירק ןופ ןעטייז עדייב ףיוא ןעקריוו ףראד ןעמ .,עטייווצ סָאד טימ ןעמאזווצ

 -זיוה רעד ןָאהטעג גערפ ַא טָאה -- ? דנאלסיוא ןייק עזייר א ןוא --|
 | ,טצרַא

 'רע ןוא .דנא?לסיוא ןייק סעזייר עניזָאד איד ןופ דנייפ ַא ןיב ךיא --

 ןעזאלוקרעבוט ןופ גנאפנא ןא ןאראפ זיא סע ביוא : ןעהעזוצנייא רונ טביול
 ,ןעפלעה טינ דנַאלסיױוא ןייק עזייר איד טעוװ ,ןעסיוו טינ ןענָאק רימ סָאװ ,סעצָארּפ
 ןייז טינ לָאז ןוא גנורהאנ רעד ןעפלעה לָאז סָאװ ,לעטימ ַאזַא גיטיונ זיא סע
 | ,ךילדעש

 ןערירוק ןופ ןַאלּפ ןייז טגיילענרַאפ טָאה רָאטקָאד רעטסהירעב רעד ןוא
 זיא עיצַארוק אזא ןעהטאר ןיא קעווצ טּפיוה רעד סָאװ ,ןערעסַאװ עשינעדָאס ךרוד
 | .ןעראש טינ ןָאק סָאד סָאװ ,סָאד

 ,טרעהעגסיוא ?ופטקעּפסער ןוא םַאזקרעמפיוא טָאה טצרַא-זיוה רעד

 טכַארבעגנא ךיא סלָאװ דנאלסיוא ןייק עזייר רעד ןופ ןעטסנוג וצ רעבָא ---
 עכלעוו ,ןעדנעטשמוא איד ןופ טייוו ןייז סָאד ,ןעטייהנהעוועג ןופ גנולסקעוו איד
 טָאה -- רעטומ רעד ךיז טליוו ױזַא .,,,ייברעד ןוא .ןעגנורעניארע סיורא ןעפור

 | | .טגָאזעג רע

 עשטייד איד רעבָא ,ןערהָאפ .איז לָאז ,טינ סָאוװו רַאפ ,לַאפ ַאזַא ןיא ,א --
 ןיא ,ונ ..,ןעגלָאפ ןעלָאז ייז זַא ףרַאד ןעמ ...ןענידעש ךָאד ןעלעוו סענאטאלראש
 ,ןערהָאפ ייז ןעלָאז

 .רענייז ן'םיוא ןהָאטעג קוק ַא רעדיוו טָאה רע = |
 | ,רהיט רעד וצ ןעגנַאגעג זיא רע ןוא --- פייצ ןיוש ,א --
 ?היפעג סָאד) ןיפערג רעד טרהעלקרע טָאה רָאטקָאד רעטמהירעב רעד

 ןעהעז לָאמַא ךָאנ ףרַאד רע זַא (טגָאזעגרעטנוא םהיא סָאד טָאה טייקכילפעה ןופ
 | .עק;ַארק איד

 -עג יירשעג ַא ןעקָארשרע טָאה -- ! ןעכוזרעטנוא לָאמַא ךָאנ ! איוו ---
 ,ןיטסריפ איד ןהָאט

 ,טסגילעפעג עטיב --
 רעמיצ ןיא ןעגננַאנעגניײרַא זיא ,רָאטקָאד ןופ טיילגעב ,רעטומ איד ןוא

 ייא ץנַאלג רעדנוזעב א טימ ,עטלעטיורוצ ַא ןוא עטרעטַאמענסיוא ןַא .יטיק וצ
 ןיא ןענַאטשעג יטיק זיא ,עדנַאש רענעגָארטעגדעבירַא רעד רעביא ןעניוא איד
 ןעדנוצעגנָא ךיז איז טָאה ןעגנַאגעגניירַא זיא רָאטקָאד רעד ןעוו .,רעמיצ ןעטימ
 ןוא טייהקנַארק עצנַאג רחיא .ןערהערט טימ ןערָאװעג לופ ןענייז ןעניוא איד ןוא
 רהיא ! ךילרעכעל יוזא ןוא שירַאנ ױזַא ןעמוקעגרָאפ רהיא ןענייז סעיצַארוק איד
 -קיטש ןעלעטשפיונוצ איוו ,ךילרעכעל ױזַא טקנוּפ עיצַארוק איד ןעמוקעגרָאפ זיא
 .ןעכַארבוצ ןעוועג זיא ץראה רהיא .ןעכָארבוצ ךיז טָאה סָאוװ ,עזַאוװ ַא ןופ ךַאל
 איז רעבָא ? סעקשָארּפ טימ ןוא ןעליּפ טימ ןעלייה סָאד ייז ןעליוו עשזיסאוו
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 ךיז טָאה רעטומ איד זא ,טרפב ןוא ,רעטומ איד ןעגיריילעב טנַאקעג טינ טָאה
 , ,גידלוש רַאפ טנעכערעג

 רעטמהירעב רעד טגָאזעג טָאה -- ןיטסריפ ,ןעצעזוצ-וצ ךיז טהימעב ---
 .,ךָאטקָאד |

 םעֶד ןעמונעג טָאה ,רהיא ןעגעגנא טצעזעג גידנעלביימש ךיז טָאה רע
  -עג םהיא טָאה איז .ןעגַארפ עגיסירדרעביא ןעלעטש ןעביוהעגנָא טָאה ןוא סלוּפ
 ,ןעביוהעגפיוא ךִיז טָאה ןוא ןערָאװעג סעכ ןיא איז זיא גנולצולּפ ןוא ,טרעפטנע

 ךַאז ןייק וצ ךילקריוו טעװ סָאד רעבָא ,רָאטקָאד ,רימ טגידלושטנע --- |
 | ,טגערפעגרעביא עגיבלעז סָאד להָאמ יירד רימ ייב טָאה רהיא .,ןערהיפ טינ

 ,טגידיילעב טינ ךיז טָאה רָאטקָאד רעטמהירעב רעדי
 ןעוו ,ןיטסריפ רעד טגָאזעג רע טָאה --- גנוגערפיוא עטפַאהקנַארק ---

 | ...טגירנעעג ןיוש ךיא בָאה סנעגירעביא -- ןעגנַאגעגסיױרא זיא יטיק
 ךילסעילשסיוא ןַא רַאפ סלַא ,ןיטסריפ רעד רַאפ טָאה רָאטקָאד רעד ןוא

 -ָאלשעג טָאה ןוא ענַאל סרעטכָאט רהיא טמיטשעב ךילטפַאשנעסיװ ,יורפ רענולק
 ,טינ ףרַאד איז עכלעוו ,ןרעסַאװ איד ןעקנירט וצ איוו גנורחעלעב ַא טימ ןעס
 ךיז רָאטקָאד רעד טָאה -- ?דנַאלסױא ןייק ןערהָאפ וצ --- ענַארפ רעד ףיוא |

 .עגַארפ ערעווש עגיזָאד איד ןעדיישטנע וצ איוו ,ןעגנוטכַארטעב ןיא טפעיטרעפ
 איד ןעביולג טינ ןוא ןערהָאפ :; ןערָאװעג טדרהעלקרע ךילדנע זיא גנודיישטנע איד
  .םהיא וצ ךיז ןעדנעוו וצ סעלַא ןעגעוו ןוא ,סענאטאלראש

 -הָאפבִא סרָאטקָאד םעד ךָאנ טריסַאּפ טלָאוו סעכעלהערפ איו ױזַא סעּפע
 יכָאס רעד וצ ךיז גידנערהעקמוא ,ןערָאװעג רעכעלהערפ זיא רעטומ איד .ןער
 . ףהיא .ןערָאװעג רעכעלהערפ זיא איז זַא טלעטשרַאפ ךיוא ךיז טָאה יטיק ןוא ,רעט
 .ךיז ןעלעטשרעפ וצ טציא ןעמוקעגסיוא ,גידנעטש טעמכ ,טּפָא זיא

 רימָאל ןערהאפ טליוו רהיא ביוא רונ .ַאמַאמ ,דנוזעג ןיב ךיא ,ךילקריוו ---
 רעד טימ ךיז טריסערעטניא איז זא ןעזייוו וצ ןוא טגָאזעג איז טָאה -- ןערהָאפ
 ךיז ןעטיירגוצ ןעגעוו ןערייר ֹוצ ןעביוהעגנָא איז טָאה ,עזייר רעדנעהעטשרָאפעב
 .געוו םוצ

 טסואוועג טָאה איז ,יללָאד ןערהָאפ-וצ ןעמוקעג זיא רָאטקָאד םעד ךָאנ !

 איז סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ ,ןוא ,םויליסנָאק ַא ןייז ףרַאד גָאט םעד ןיא זַא

 עדנע עלעדיימ ַא ןעריובעג טָאה איז) טעּפניק ןופ ןעביוהעגפיוא גנַאֿל טינ ךיז טָאה
 ןוא תורצ ענעגייא גונעג טאהעג טָאה איז סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ ,(רעטניוו

 -עג קנַארק ַא ןוא דניק-גיוז רהיא ןעזָאלענרעביא ןענעווטסעד ןופ איז טָאה ,הנאד
 ,לַאזקיש ס'ימיק ןענעוו ןעניפעגוצסיוא ןערהָאפעגוצ זיא ןוא עלעדיימ ענערָאװ

 | | .טדיישטנע טנייה ךיז טָאה סָאװ
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 -נעמהענבָארַא סינ ןוא גידנעמוקניירַא טגָאזעג איז טָאה -- ? סָאװ ,ונ ---
 ? טוג ויא אמתסמ ,רעטנומ עֶלַא טייז רהיא -- עלעטיה איד גיד

 "עג טָאה רָאטקָאד רעד סָאװ ,ןעלהעצרעד טריבורּפעג רהיא טָאה ןעמ

 טדערעג טָאה רָאטקָאד רעד ?הָאװבָא זַא ,טלעטשעגסיורא רעבָא ךיז טָאה ,טנָאז
 -ענרעביא טנַאקעג טינ ןפוא םושב ןענעווטסעד ןופ ןעמ טָאה ,גנַאל ןוא טָאלג רהעז
 זיא סע זא ןעוועג רש זיא טנַאסערעטניא ,טגָאזעג סנױזַא טָאה רע סָאװ ןעב
 | ,דנַאלסיוא ןייק ןערהָאפ וצ ןערָאװעג ןעסָאלשעב

 איד ,דניירפ רעטסעב רהיא ,ןהָאטעג ץפיז ַא גידנעלעוו םינ טָאה יללאד
 ערהיא .ךאלהערפ טינ ןעוועג זיא ןעבעל רהיא ןוא .קעוװַא טרהָאפ ,רעטסעווש
 -דינרע ןערָאװעג ןענייז םולש םעד ךָאנ שטיװעידַאקרַא ןאּפעטס וצ ןעננוהיצעב
 טלעטשעגסיורא ךיז טָאה ,טכַאמעג טָאה אננַא סָאװ גנוּפעלקרַאפ סָאד .דנעגיר
 ףיוא רעדיו טצאלמענ טָאה עינָאמרַאה-ןעילימַאפ איד ןוא קרַאטש גונעג טינ
 .-עידַאקרַא ןאּפעטס רונ ,סָאװ ןעוועג טינ זיא סעטמיטשעב ,ץַאלּפ ןעגיבלעזמעד
 -יירטנוא ןיא טכַאדרעפ רעד ןוא ,ןעוועג טינ זיוה וצ לָאמ ןייק טעמכ זיא שטיוו
 ןעבײרטקעװַא טכוזעג ןיוש טָאה איז .ןיללָאד טרעטַאמעג גידנעטש טָאה טייה
 ,טבוזרעפייא ןופ םירוסי איד רַאפ גידנעבָאה ארומ ,טכַאדרעפ ןעגיזָאד םעד ךיז ןופ
 .ןעטילענכרוד ?הָאמַא ןיוש טָאה איז עכלעוו

 להָאמ ןייא םהיא טָאה ןעמ ןעוו ,טכוזרעפייא ןופ ךורבסיוא רעטשרע רעד
 ןליפא ןוא ,טפַארק ַאזַא טימ ןערהעקמוא טינ רהעמ ןיוש ךיז ןָאק ,טבעלעגרעביא
 רהיא ףיוא ןעקריוו טנַאקעג טינ ןיוש טלָאװ טייהיירטנוא ןופ גנוקעדטנע איד
 טביורעג רהיא ןופ רונ טלָאװ גנוקעדטנע ַאזַא .להָאמ עטשרע סָאד איו ,ױזַא
 -נעסַאה ,ןערַאנוצבָא ןיילַא ךיז טביולרע טָאה איז ןוא ,ןעטייהנהעוועג-ןעילימַאפ איד
 םעד רעסיוא .טיײקכַאװש רעגיזָאד רעד רַאפ ןײלַא ךיז רהעמ ךָאנ ןוא ,םהיא גיד
 סָאד :טרעטַאמעג איז רעהפיוא ןהֶא עילימַאּפ רעסיורג ַא ןופ גרָאז איד ןעבָאה
 ןוא ,קעווַא םִא איד ןיא סָאד ,דניק סָאד ןעגיוז םעד טימ ןעגנַאגעג טינ סעּפע זיא
 ,ןערָאװעג קנַארק רעדניק איד ןופ רענייא רָאג זיא ןעטימ ןיא

 .טנערפעג רעטומ איד טָאה -- ? ענייד ןענייז איוו ,ונ --
 .תורצ ענעגייא פעסיב עשביה א ןַארַאפ ןענייז זנוא ייב ,אמאמ ,ךא --

 ןיב טא .ןיטַא?רַאקס זיא סָאד זַא ,ארומ בָאה ךיא ןוא ,ןערָאװעג קנַארק זיא יליל
 טיהעב טָאג ביוא ,יוזא ןוא ,יטיק ןעגעוו ךיז ןעגידנוקרע ןעגנַאגעגסױרַא טציא ךיא
 . ,זיוה ןופ סיורא טינ ןוא גידנעטש ןעציז ןעזומ רָאג ךָאד ךיא לעװ ,ןיטַאלרַאקס

 סיורא ךיוא ןערהָאפקעװַא ס'רָאטקָאד םעד ךָאנ זיא טסריפ רעטלַא רעד
 טימ גידנעדייר ןוא קַאב ןייז ן'יללאד גידנעלעטשרעטנוא ,ןוא טעניבַאק ןייז ןופ

 | : יורפ ןייז וצ ןהָאטעג דנעוו ַא ךָאנרעד ךיז רע טָאה ,עלייוו ַא רהיא
 רימ טימ ןוא ,ונ ?רהיא טרהָאּפ ,ןעדיישטנע ןעמ טָאה עשזיאיוו --

 ? ןהָאט רהיא טליוװ סָאװ |
 טגָאזעג טָאה --- . רעדנַאסקעלַא ,ןעביילב טסעוו אוד זַא ,ןיימ ךיא ---

 ,.יורפ איד
 ,טליוו רהיא איוו ---
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 טָאה --- ? ןערהָאפ טינ זנוא טימ ַאּפַאּפ רעד לָאז סָאװ רַאפ ,ַאמַאמ ---
 ,רעכעלהערפ ןייז טעוװ זנוא יא םהיא יא --- יטיק טגָאזעג

 .פ'יטיק ןהָאטעג טעלנ ַא טָאה ןוא ןענַאטשעגפיוא זיא טסריפ רעטְלַא רעד
 ,דלַאװג-רעמיא גידנעלכיימש ,ןוא ,טכיזעג רהיא ןעביוהעגפיוא טָאה איז .ראָאה
 טזועטשרַאפ רע זַא ,טכודעג רעמיא ךיז טָאה רהיא ,םהיא ףיוא טקוקעג איז טָאה
 נינייו טָאה רע םנה ,עילימַאפ רעד ןיא עֶלַא עגירביא איד רעדייא רהעמ איו
 : ,רהיא טימ טרערעי

 "היא ןוא ,גנילבעיל סרעטאפ רהיא ןעווענ איז זיא עטסגנוי איד סלַא
 וצניײרַא גיהעפ טכַאמעג םהיא טָאה רהיא וצ עבעיל ןייז זַא ,טכודעג ךיז טָאד

 ,ץיולב ענייז טימ טנעגעגעב טציא ךיז טָאה קילב רהיא ןעוו .,רהיא ןיא ןעקיק
 רע זַא טכודעג רהיא ךיז טָאה ,רהיא ףיוא טקוקעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעניוא עטוג
 ,רהיא ןיא ךיז טוהט סע סָאװ סעֶלַא טהעטשרַאפ ןוא ךרוד ןוא ךדרוד איז טהעו
 ,שוק ַא גידנעטרַאװרע ,םהיא וצ ןהָאטעג היצ ַא ךיז איז טָאה נידנערעוו טיור

 :טגָאזעג טָאה ןוא ראָאה איד רעביא ןהָאטעג ?עטרעצ א רונ איז טָאה רע רעבָא

 טינ ןייֵלַא רעטכָאט רעד וצ רָאג ןָאק ןעמ ! ןענַאיניש עשירַאנ איד -- :
 ,סָאװ ,ונ .סעצעבַאב עט'רנּפ'ענ ןופ ראָאה איד זיולב טסלעטרעצ ןוא ,ןעמוקיצ
 טוהט סָאװ -- רעטכַאט רעטסטלע רעד וצ טעדנעיועג ךיז רע טָאה -- ,עקניללאד
 | | ? ףמורט ןייד

 גירנעהעטשרַאפ ,יללאד טרעפטנעעג טָאה -- ַאּפַאּפ ,טינ ךַאז ןייק --

 העז ךיא ,םורַא ץלַא טרהָאפ רע -- ןַאמ רהיא ןענעוו טגערפעג רע טָאה סָאד זַא
 -סַאּפש ַא טימ םהיא ןעגָאז טינ טנָאקענ טינ איז טָאה -- טינ רָאנ טעמכ םהיא

 | | ,לעביימש ןעטפַאר
 ?ןעפיוקרעפ דלַאװ םעד ףרָאד ןיא ןערהָאפעג טינ ךָאנ זיא רע ,סָאװ -- |

 ,ץלא ךיז טביילק רע ,ןיינ ---
 ךיז ךיא ףרַאד -- טסריפ רעד טדערעגסױרַא טָאה -- : רָאג ױזַא ---

 טעדנעוװעג ךיז רע טָאה -- גלָאפ ךיא ,ונ ? ךיז ןעביילקוצ ךיוא ,סע טסייה ,סָאי

 רע טָאה -- איטַאק ,סָאװ טָא אוד ןוא -- טצעזענוצ דיז םָאה ןוא יורפ רעד וצ

 ןייא ןיא לָאמַא םהענ אוד -- רעטכָאט רעטכגנוי רעד וצ ןהָאטעג רהעק ַא ךיז
 ןוא דנוזעג רָאנ ךָאד ןיב ךיא :נָאז א ךיז ביג ןוא ףיוא ךיז ּפַאכ ,גָאט םענהעש
 ןרעביא הירפ ץנַאג ַאּפַאּפ טימ ןהָאט ריצַאּפש א רעדיוי ןעלעוו רימ ןוא גיטסיל

 -  ? ַאה .לעטסערפ
 טָאה רעטָאפ רעד סָאוו ,ךַאז עכַאפנייא ץנַאג א ןעוועג ךיז שכוד זיא סע

 ,ןערָאלרעּפ ןוא טלעמוטוצ רעטרעוו עגיזָאד איד ןופ ךיז טָאה יטיק רעבָא ,טנָאזענ
 סעלַא טהעטשרעפ רע ,סעלַא סייוו רע ,אי, ,רעכערברעפ -עטּפאטרעד א איו ױזַא

 ,סואימ זיא סע להָאוובָא זַא ,רימ ןעגָאז רע ליוװו רעטרעוו עניזָאד איד טימ ןוא/

 | | ."עדנַאש איד ןעבעלרעביא זומ ןעמ רעב
 .סעּפע ןערעפטנע וצ הטומ ט'ט ךיו ןעמהעננָא טנַאקעג טינ טָאה איז

 -ענסױרַא זיא ןוא טנייוואוצ גנולצולּפ ךיז טָאה ןוא ןעביוהעגנָא ןעוועג טָאה איז
 : ,.רעמיצ ןיפ ןעפָאל

 זיטסריפ איר ןעזָאלענּפױרַא ךיי טָאה -- ! ןעציוו ענייד רעביא ץְלַא --
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 ןופ עדער רהיא ןעביוהעגנָא איז טָאה -- ...גידנעטש טסיב אוד -- ןַאמ ן'פיוא

 .עפריוורָאכ

 ןוא עפריוורָאפ סניטסריפ איד גנַאל גונעג טרעהעג טָאה טסריפ רעד

 .טנעקלָאװרעּפ רהעמ ןוא רהעמ זלַא ךיז טָאה סינּפ ןייז רעבָא ,ןעגיוישיעג טָאה

 אוד ןוא ,תונמחד ַאזַא ,עקכיבענ ,תונמחר אזא רהיא ףיוא זיא סע --

 "רוא איד סָאװ ,סָאד ףיוא גנוטיידנָא רעדעי ןופ העוו טוהט רחיא זַא ,טינ טסלהיפ

 "ריפ איד טגָאזעג טָאה -- ! ןעשנעמ ןיא ןעבָאה וצ תועט א ױזַא ,ְךַא .ייא עכַאז

 "רעפ טסריפ רעד ןוא יללאד ןעבָאה ןָאט רהיא ןופ גנורעדנע רעד ןופ ןוא ןיטס

 איו טינ העטשרַאפ ךיא --- ן'יקסנארוו ןעגעוו טדערעג טָאה איז זַא ,ןענַאטש

 עגילעדַא-נוא ,עטפַאהלעקע עכלעזַא ןעגעג עצעזעג ןייק ָאטינ סָאד ןענייו ייז ױזַא

 .ןעשנעמ

 רעד ןָאהטעג גָאז ַא גירעיורט טָאה -- ןערעה טינ טלָאװ ךיא ןעוו ,ךַא ---

 ,ןהעגקעווַא ןעלעוו טלָאװ רע איוו ןוא להוטש ןופ ךיז גידנעבייהפיוא ,טסריפ

 זַא ןוא ,עלעמַאמ ,ןַארַאפ ןעניײז עצעזעג --- ריחט ןיא טלעטשענבָא ךיז טָאה רונ

 ןיא גידלוש זיא סע רעוו ןעגָאז ריד ךיא לעװ ,ןעפורענסױרַא ןיוש ךימ טכָאה אוד

 עלַא ןענייז ךעל'םירוחב עכלעזַא ןענעג עצעזעג .ןייֵלַא אוד ,אוד ןוא אוד :סעלָא

 סע סָאװ סָאד ןעוועג טינ רונ טלָאװ סע בוא ,ַאי !ָאד ןענייז ןוא ןעוועג להָאמכ

 טלעטשעגקעװַא םהיא טלָאװ ךיא רעבָא ,ןאמ רעטלַא ןַא ןיב ךיא ,ןייז טינ ףרָאד

 רַאש עלַא ךיז וצ טגניירב ,טרירוק טציא ןוא ונ .טנַארּפ םעד ,עצנערַאּפ ן'פיוא

 ,סענַאטַאל

 איוו רעבָא ,לעיפ רהעז ךָאנ ןעגָאז וצ טאהעג ,ךיז טכוד ,טָאה טסריפ רעד

 זיא ,ןערָאװעג ןעגיוושנַא דלַאב איז זיא ,ןָאט ןייז טרעהרעד טָאה ןיטסריפ איד רונ

 .ןעגארפ עטסנרע ןיא רעמיא ןעריסַאּפ טגעלפ סע איו ,ליטש ןערָאװעג

 גידנעקוקמורַא טלעמרומעג איז טָאה -- רעדנַאסקעלַא ,רעדנַאסקעלַא -- |

 .טנייוואוצ ךיז טָאה ןוא ּךיִז

 -עג ןעניװשנַא ךיילג טסריפ רעד זיא ,טנייוואוצ ךיז טָאה איז רונ איוו

 ,רהיא וצ ןעגנאנעגוצ זיא רע .ןערָאװ

 ןעמ ןָאק סָאװ .סייוו ךיא ,רעוש ךיוא זיא ריד !גונעג ,גונעג ,ונ --

 ...טָאג קנַאד ...גידענג זיא טָאג .ָאטינ ךָאנ ןיירעד זיא הרצ עסיורג ןייק ?ןעכַאמ
 נידנערעפטנע ןוא טדער רע סָאװ גידנעסיוו טינ ןיוש ןייֵלַא ,טגנָאזעג רע טָאה --
 רעד ןוא .דנַאה ןייז ףיוא טלהיפרעד טָאה רע ןעכלעוו ,סוק סניטסריפ רעד ףיוא

 .רעמיצ ןופ סױרַא זיא טקריפ

 טימ יללאד טָאה ,רעמיצ ןופ סירַא ענידנענייוו ַא זיא יטיק רונ איוו

 "נעיורפ ַא רַאפ ךַאז ַא זיא סָאד זַא ,ןעהעזרעד ךיילנ טייהנהעוועג רעכילרעטומ
 -עגסיוא טָאה איז .עבאגפיוא רהיא ןעלליפרע ןעגנאנעג ךיילנ זיא איז ןוא ,רעמיצ

 ךיז איז טָאה לעברַא איד גיטסייג גידנערעשַאקרעפ ןוא עלעטיה רהיא ןָאחט
 -עגסיוא טָאה טסריפ רעד ןעוו טייצ רעד ןיא .טייברא רעד וצ טכאמעו גיטרַאפ
 "ומ ,רעד רַאֿפ עדנַאש להיפעג טָאה איז .ןעגיוושעג איו טָאה סעכ טימ ןעקָאשי

 ןעוו רעבָא ;ןערעוװ טוג קירוצ דלַאב ןייז רַאפ רעטַאפ םיצ טייקכילטרעצ ןוא רעט
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 גיטיונ זיא סָאװ ,רקיע .םעד ןָאהט ןעמונעג ךיז איז טָאה ,קעװַא זיא רעטאפ רעד
 .,איז ןעגיהורעב ןוא יטיק וצ ןהעג :ןעוועג

 ןיוועל זַא ,רהיא טסייוו :ַאמַאמ ,ןעגָאז טלָאװעג גנַאל ךייא בָאה ךיא --
 ?לָאמ עטצעל סָאד ןעוועג ָאד זיא רע ןעוו ,גַאלשרַאפ ַא יטיק ןעכַאמ טלאװענ טָאה
 .ן'אוויטס טגָאזעג ןיילַא סָאד טָאה רע

 ...טינ העטשראפ ךיא ,עשזיסָאוו זיא ,ונ --
 ?טגָאזעג טינ ךייא טָאה איז ןטגַאזטנע םהיא טָאה יטיק זַא ,ןייז ןָאק ---
 ןעגעוו טינ ,םענייא ןענעװ טינ ,טדערעג טשינרָאג טָאה איז ,ןייג ---

 ...ןופרעד ץְלַא זיא סָאד זַא ,סייוו ךיא רעבָא ,ץלָאטש וצ זיא איז ;ןערעדנַא םעד
 איז ןוא --- ןעניוועל טגַאזטנע טָאה איז ביוא ,רָאפ ּךיִז טלעטש ,ַאי -- || |
 סייוו סָאד ,רענעי ןעוועג טינ טלָאװ סע ןעוו ,ןעגָאזבֶא טינ םהיא ךאד לאוו
 .טראנעגבא ךילקערש ױזַא איז רעד טמָאה וצרעד ןוא  ...ךיא

 זיא איז גידלוש איוו ןעקנייד וצ ךילקערש וצ ןעוועג זיא ןיטסריפ רעד
 .ןערָאװעג סעכ ןיא זיִא איז ןיא ,רעטכָאט רהיא רַאפ

 ןעבעל ץֵלַא ןעמ ליוו טנייה זַא !טשינרָאג ןיוש רעטשרַאפ ךיא ,ךַא ---|
 - ..ןוא טָא ךָאנרעד ןוא ,טשינרָאג ןעמ טגָאז ןעמַאמ רעד ,לכש םענעגייא ןץטימ

 .רהיא וצ ןיירַא לעוו ךיא ,ַאמַאמ ---
 .רעטומ איד טנָאזעג טָאה -- 3 ןעד ריד טָאברעפ ךיא ,העג ---

 ,,- יש

8 

 :עזָאר ,רעקנינהעש ַא -- טעניבַאק םעניילק סייטיק ןיא גידנעמוקניירַא
 יטיק איוו ,רעכילהערפ ןוא רעקניװעזָאר ,רעקניגנוי אזַא ךיוא ,רעמיצ רעקניוו
 מנָאמרעד ךיז יללאד טָאה --- קירוצ ייווצ ןעטַאנַאמ ַא טימ טשרע ןעוועג זיא ןיילַא
 רַאפ סָאװ טימ ,לרעמיצ םעד רהָאי ןעטצעל ןעמַאזוצ טצוּפענפיוא ןעבָאה ייז איוו

 ןעוו ,ןָאהטעג רהירפ א רהיא ייב טָאה ץרַאה סָאד .עבעיל ןוא טייקכילהערפ ַא
 טנעהַאנ ,להוטש ןעטסגירדינ םעד ףיױא גידנעציז ,ן'יטיק ןעהעזרעד טָאה איז
 .ךיּפעט ןופ לעקניו םעד ףיױא טלעטשעגסיוא ןעניוא איד טימ ריהט רעד ןוט
 רעכעלזייב ,רעטלַאק רעד ןוא ,רעטסעווש רעד ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה יטיק
 .טרעדנעעג טינ ךיז טָאה טכיזעג רהיא ןופ קורדסיוא

 ןעביילב ןּוא םייה רעד ןיא ןעצעזקעװַא ךיז ?עװ ןוא טציא רהָאפ ךיא -- = !
 איראד טגָאזעג טָאה -- ןעמוק ןענָאק טינ רימ ֹוצ טסעװ אוד ןוא ןעסעזרַאפ
 -כרוד ריד טימ ךיז טליוו רימ -- רהיא ןעבעל ךיז גידנעצעז אנווארדנאסקעלא
 .ךיז ןעדייו

 גיטסַאה ,ּפָאק םעד גידנעביוהפיוא ןעקָארשוצ טָאה -- ? םָאװ ןענעוו -- |
 יי | | .יטיל ןָאהטענ נערפ ַא

 ? תורצ ענייד ןעגעוו טינ ביוא ,ןעד סָאװ ןעגעוו ---
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 | ,מינ חווצ ןַײק בָאה ךיא --
 לָאז ךיא ןייז ןָאק סע זַא ,ךילקריוו אוד טסניימ ,יטיק ,ףיוא רעה ---

 ןיא סע זַא ,דנורטש ַאזַא ןיא סָאד רימ ביולנ ןוא .טעֶלַא סייוו ךיא ?ןעסיוו טיִו
 .ןעגנאגעגכרוד סָאד עלַא ןענייז רימ ..,הטרעוו טינ

 ,קורדסיוא ןעגניירטש א טאהעג טאה םינּפ רחיא ןוא ןעניוושעג טָאה יטיק

 -טרָאפ טָאה --- ןעדייל םהיא רעביא טסלָאז וד זַא ,הפרעוו טינ זיא רע ---
 . .ןינע םוצ ךיילג גידנעטערטוצ ,אנוואדדנַאסקעלַא איראד טצעזעו

 טימ טָאה --- גיטליגביילג ןעבילבעג רימ וצ זיא רע סָאװ רַאפרעד ,ַאי ---
 !טינ רייר ,ךיד טעב ךיא !טינ דייר---יטיק טדערעגסיורַא עמיטש רענידלעסיורט א

 ןיב ךיא .טינ סָאד טגָאז רענייק ?טגָאזעג רעבָא ריד סָאד טָאה רעוו ---|

 ...רונ ,טבעילרעפ ןעבילבעג זיא ןוא ריד ןיא טבעילרעפ ןעוועג זיא רע זַא ,רעכ;ז
 -- } סענעדיילטימ איד טָא רימ רַאפ ןענייז סעלַא ןופ רעכילקערש ,ךַא --- |

 והעק ַא ךיז טָאה איז .עטנערעגפיוא ןַא גנילצולּפ ,יטיק ןָאהטעג יירשענ ַא טָאה

 ןעגעוואב ןעביוהעגנָא גיטסַאה טָאה ,ןערָאװעג טיוו ןיא ,להוטש ן'פיוא ןָאהטעג
 לָאנש םעד דנַאה רעדנַא רעד טימ סָאד ,רענייא טיס טָאד גידנעקירד ,רעגנניפ איד

 ןעגיזָאד םעד טנעקעג ןיֹוש טָאה יללאד .ןעטלַאהעג טָאה איז ןעכלעוו ,טרוג ןופ
 -פיוא זיא איז ןעוו ,דנעה איד טימ ןעּפַאכוצרעגביא ,רעטסעווש רעד ןופ רעינַאמ

 ןעוועג רעבָא זיא סע ;ןעגיהורעב טלָאװעג איז טָאה יללאד ןוא ;ןערָאװעג טגערעג

 | | ,טעּפש וצ ןינש
 יטיק טָאה --- ? סָאװ ,ןעלהיפ וצ ןעבענ רימ אוד טסליוו סָאװ ,סָאװ ---

 .טָאה רעכלעוו ,ןעשנעמ 8 ןיא טבעילרעפ ןעוועג ןיב ךיא זַא --- גיטסַאה טדערעג
 ? םהיא וצ עבעיל ןופ סיוא העג ךיא זַא ןוא ,ןעסיוו ןוא ןענעק טלָאװעג טינ ךימ

 סָאד טָאה איז ..,זַא ...זַא ,טקנייד עכלעוו ,רעטסעווש ןיימ רימ טגָאז סָאד ןוא
 ! ךיז ןעלעטשראפ סָאד ןוא ן'תונמחר איד טינ ליוו ךיא ,..!דיילטימ

 ,טכערעגנוא טזיב וד ,יטיק ---
 ? ףימ אוד טסטנינייּפ טָאװ וצ ---

 ....טקניירקעג טסיב אוד זא ,העז ךיא ...טרהעקראפ ךָאד רעבָא --
 ,טרעהעג טינ רָאנ איז ץיה רהיא ןיא טָאה יטיק רעבָא

 .ףיז ןעטסיורט וצ סָאװ ןופ ןוא ןערעיודעכ וצ סָאװ טינ בָאה ךיא ---
 -עיל וצ ןעביולרע טינ להָאמ ןייק ךיז לעוװ ךיא ןזַא ,ץלָאטש לעיפ ױזַא ףיוא ןיב ךיא
 .טינ ךימ טבעיל רעכלעוו ,ןעשנעמ א ןעב

 -- תמא םעד רימ לָאז .- ,רונ סנייא . , ,טינ רָאג ךָאד גָאז ןיא רעבָא ---
 ,רימ  גָאז - --- דנַאה רהיא גידנעמהעננא אנווארדנאסקעלא איראד ןעביוהעגנָא טָאה
 ..49 טרערענ ריד וצ ןיוועל טָאה

 -עגקעווא ,טניישעג טָאה םע איוו ,טָאה ןעניוועל ןענעוו גנונַאמרעד איד
 ןופ ןעגנורּפשענפיוא זיא איז ; גנושררעהעבטסבלעז עטצעל איד יטיק ןופ ןעמונ
 -אמ ןוא דרע רעד ףיוא טרוג ןופ לָאנש םעד גידנהָאט רעדיילש א ,ןוא ?הוטש
 | : ןעביוהעגנָא איז טָאה ,דנעה איד טימ גיטסַאה גידנעכ

 טספרַאד סָאװ וצ ,טינ העטשרעפ ךיא ? רעהא ןיוועק ךָאנ סָאװ וצ ---
 ןיב ךיא א ,לָאהרעדיװ ךיא ןוא טנָאזעג בָאה ךיא ? ןעגינייּפ יוזא ךימ אוד
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 אוד סָאװ ,סָאד ןהָאט סינ ? ה ַא ס ן יי ק .,?הָאמ ןייק לעװ ןוא ץלָאטש
 -לעוו ,ןערָאװעג יירטנוא ריד זיא רעכלעוו ,ןעשנעמ א וצ ךיז ןערהעקמוא ,טסוהט
 אוד ! טינ סָאד העטשראפ ךיא .רעמיצנעיורפ רעדנא ןא ןעמוקעב בעיל טָאה רעכ

 ! טינ ןָאק ךיא ןוא ,טסנָאק
 רעד ףיוא ןהָאטעג קוק א איז טָאה רעטרעוו עגיזָאד איד גידנעגָאז ,ןוא

 ןעטזָאלעגבָארא נירעיורט א טימ טנייווש יללאד זא ,גידנעהעז ןוא ,רעטסעווש
 -סָאמרעּפ ךיז טָאה איז איוו רעמיצ ןופ ןהענוצסיורא טאטשנא ,יטיק טָאה ,ּפָאק

 םינּפ םעד ?לעכיט ן'טימ טקעדראפ טָאה ,רהיט ןעבעל טצעזעגקעוַא ךיז ,ןעט
 ,ּפָאק םעד ןעזָאלעגבָארַא טָאה ןוא

 עוו טכארטעג טָאה יללאד .ייווצ טונימ א ןעגיוצעג ךיז טָאה ןענייווש סָאד
 טָאה ,טלהיפעג גידנעטש טָאה איז עכלעוו ,ערהיא גנוגירדינרע ענעי .ךיז ןעג
 טָאה רעטסעווש רהיא ןעוו ,גָאטייװ רעדנוזעב א טימ רהיא ןיא ןעּפורעגבָא ךיז

 רעד ןופ תוירזכא אזא טראוורע טינ טָאה איז .םעד ןעגעוו טנהָאמרעד רהיא
 טרעהרעד איז טָאה גנולצולּפ רונ .רהיא ףיוא סעכ ןיא ןערָאװעג זיא ןוא רעטסעווש
 -בולש ןעטקיטשראפ םענעכַארבעגסיױא ןא ךיוא ךיילג ןוא דיילק א ןיפ ןעשיור סָאד
 זיא יטיק .זלַאה רהיא ןעמונעגמורא ןעבָאה ןעטנוא ןֹופ דנעה סנעצימע ןוא ,ןעצ
 .עינק איד ףיוא רהיא ראפ ןענַאטשעג

 איז טָאה -- ! ךיפקילגנוא יוזא ,ךילקילגנוא ױזַא ןיב ךיא ,עקנילָאד ---
 .,טגירלושרעפ טלעמרומעג

 -עגנייא ךיז טָאה ןערערהט טימ רענעסָאגעב א םינּפ רעכילבעיל רעד ןוא :
 | ,דיילק סאנווארדנאסקעלא אירָאד ןיא ןעבָארג

 איד ןעכלעוו ןהֶא ,בלַאז רעגיטיונ ענעי ןעוועג ןעטלָאװ ןערערהט איוו יוזא
 טינ טָאה רעטסעווש ייווצ איד ןעשיווצ ךיז ןעגָארטרעּפ ןעמאזניימעג ןופ ןישַאמ
 !ערערהט איד ךָאנ ןעבָאה רעטסעווש איד -- גלָאפרע טימ ןהעג ןעביוהנָא טנַָאקעג
 ןעגעוו רָאג גידנעדייר רעבָא ,טגיטפעשאב ייז טָאה סָאװ םעד ןעגעוו טינ טדערעג
 ןענַאטשרעּפ טָאה יטיק .ערעדנא איד ענייא ןענַאטש-עפ ייז ןעבָאה ,ןעכַאז עגיטייז

 -יירטנוא סנַאמ םעד ןענעוו סעכ ןיא טדערעגסיורא טָאה איז סָאװ טרָאװ םעד זַא
 ןיא רעטסעווש רעכילקילגנוא רעד ןעפָארטעג טָאה גנוגירעדינרע ןעגעוו ןוא טייה .
 רהיא ןופ ,יללָאד .רעבָא רהיא טעהייצרעפ איז זא ,ןעצראה ןופ טייקפעיט רעד
 ךיז טָאה איז ; ןעסיוו טלָאװעג טָאה איז סָאװ סעלא ןיוש ןענַאטשרעפ טָאה ,טייז

 ערַאבלייהנוא איד ,םירוסי סיטיק זא ,ןעפָארטעג גיטכיר טָאה איז זא ,טגייצרעביא
 נאלשרָאפ א טכאמעג רהיא טָאה ןיוועל סָאװ ,ךילמענ ןיירעד ןעהעטשַאב ,םירוסי

 איז זא ןוא ,טרַאנעגבָא איז טָאה יקסנארוו ןוא ,טגָאזעגבָא םהיא טָאה איז סָאװ ןוא

 ןייק טָאה יטיק .ןיקסנארוו ןעטכארעפ ןוא ןעניוועל ןעבעיל וצ ןעוועג גיטרעפ זיא

 ןעניטסייג רהיא ןעגעוו טדערעג רונ טָאה ! איז ;טגָאזעג טינ םעד ןענעוו טרָאװ

 ,דנַאטשוצ
 ךיז טָאה איז ןעוו ,טגָאזעג איז טָאה +- תורצ ענייק טינ בָאה ךיא --

 -לעקע ןערָאװעג סעלא זיא רימ זא ,ןהעטשראפ אוד טסנָאק רעבָא -- טניהורעב

 ךיז טסנָאק אוד .ןיילא ךיא סעלא ןופ רעהירפ ןוא יור ,בָארג ,דנעסיױטשבָא ,טפַאה

 ,סעלא ןעגעוו ןענייז רימ ייב ןעקנַאדעג עטפַאהלעקע עכלעוו ןעלעטשרָאפ טינ רָאנ
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 -ענ גערפ א טָאה -- ? ןייז ריד ייב ןענָאק ןעקנַאדעג עסואימ עכלעוו --
 .יָלָלֶאד לעכיימש ַא טימ ןהָאט

 סָאד .ןעגָאז טינ ריד סָאד ןָאק ךיא ; עטסבערג איד ןוא עטפואימ איד --- |
 סעלא איוו יוזא .סערעגרע סעּפע רונ ,טעמוא ןייק טינ ,טפַאשקנייב ןייק טינ זיא
 -עג ןיא סע ןוא ,ןעטלַאהעב ךיז טָאה סעלא סָאד ,רימ ןיא טוג ןעוועג זיא סָאװ
 איז טָאה -- ? ןענָאז סָאד ריד ךיא לָאז איוו ,ונ .ענידלעקע סָאד זיולב ןעבילב
 -- טינ טהעטשראפ איז זא ןעניוא סרעטסעווש רעד ןיא גידנעהעז טצעזעגטרָאפ
 רע זא ךיז טכוד רימ ןוא ...ןעדייר ןעביוהעגנָא רימ טימ ַאּפַאּפ רעד טָאה טָא
 ףיוא ךימ טרהיפ ַאמַאמ איד .ןעבָאה הנותח ףרַאד ךיא זא ,םעד ןעגעוו רונ טכַארט
 לָאז ךיא זא ,םעד בעילוצ זיולב ךימ טרהיפ איז זא ,ךיז טכוד רימ ןוא ,ללאב ַא
 טינ זיא סָאד זא סייוו ךיא .רימ ןופ ןערעוו רוטּפ ןוא ןעבָאה הנותח רעכיג סָאװ
 עניזָאד איד .ןעקנאדעג עגיזָאד איד ךיז ןופ ןענָאיקעוװא טינ רעבָא ןָאק ךיא ,תמא
 ,סָאמ ַא בָארַא רימ ןופ ןעמענ ייז זא ,ךיז טכוד רימ .ןעקוקנָא טינ ךיא ןָאק םינתח
 ןיא ץעגרע ןערהָאפ וצ ןעגינעגרעפ רעכאפנייא ןא ןייז רימ ראפ טגעלפ רעהירפ
 ,עדנאש א רימ זיא טציא ; טאהעג האנה ןיילא ךיז ןופ בָאה ךיא ,דיילק-לאב ַא
 ...ונ ...רָאטקָאד רעד ? אוד טסליוו סָאװ ,ונ .םעווקעבנוא

 .ןופ זא ,רעטייוו ןעגָאז טלָאװעג טָאה איז ; טלעמַאטשוצ ךיז טָאה יטיק
 רהיא זיא ,גנורעדנע עניזָאד איד ןעמוקעגרָאפ זיא רהיא םימ טניז ,ןָא טלָאמעד
 ןָאק איז זא ןוא םהענעגנַאנוא ךילגערטרענוא ןערָאװעג שטיוועידאקרא ןאּפעטכ
 סָאד ,עטסבערג סָאד ןעלעטשראפ טינ ךיז לָאז איז ואוו ,ןעקוק טינ םחיא ףיוא
 | | .עטסואימ

 -עג עטסואימ ,עטסבערג איד ןיא רָאפ רימ ךיז טלעטש סעלא ,אידונ --
 ,ןייז ןָאק .,טייהקנַארק ןיימ זיא סָאד -- טצעזעגטרַאפ איז טָאה -- ןעטלַאטש
 ...רעבירא טעוװ סָאד זא

 | , . ,טכארט טינ אוד---|
 .ריד ייב ןיולב ,טוג רימ זיא רעדניק טימ זיולב .טינ ןָאק ךיא ---
 ,רימ ייב ןייז טינ טסרָאט אוד סָאװ ,עדַאש ---
 איד ,ןיטאלראקס ןעוועג ןיוש ךָאד זיא רימ ייב .ןעמוק לעװ ךיא ,ןיינ ---

 .ןעטעבנייא ךיא לע ןעמַאמ

 וצ ןעבילקעגרעביא ךיז טָאה ןֹוא ענירהיא סָאד ףיוא ןענַאטשעב זיא יטיק
 עכלעוו ,טייהקנַארק-ןיטַאלרַאקס רעד ןופ טייצ עצנַאג איד ןוא ,רעטסעווש רעד
 רעטסעווש עדייב .רעדניק איד םורא ןעגנאגעגמורא איז זיא ,ןעמוקעג עקַאט זיא
 טָאה דנוזעג סיטיק רעבָא ,רעדניק סקעז עֶלַא טגעלפּפעגסיוא גלָאפרע טימ ןעבָאה

 -קעווא סיקצאברעשטש איד ןענייז גנילהירפ רָאפעב ןוא ;טרעסעבראפ םינ ךיז
 ,דנאלסיוא ןייק ןערהָאפעג
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4 | 

 -עק עלא ,רענייא ךילטנעגייא זיא זיירק רערעכעה רעגרובסרעטעּפ רעד

 םעד ןיא רעבָא .ערעדנַא איד ענייא וליפא ןעכוזעב ןוא ,ערעדנַא איד ענייא ןענ

 -עג טָאה אנינעראק אננא .ןעגנולייהטנייא ןַארַאפ ןענייז זיירק ןעסיורג ןעגיזָאד

 זיירק ןייא .ןעזיירק ענעדעישרעפ יירד ןיא ןעגנודניברעפ עגנע ןוא דניירפ טָאה

 אננא .ןאמ רהיא ןופ זיירק רעד ,עלעיציפָא ןופ ,עטמַאעב ןופ ןענַאטשעב ןזיא
 ,גנורעטעגרעפ טעמכ ןופ ?היפעג םענעי ךיז ןענָאמרעד טנָאקעג םיוק טציא טָאה |

 טָאה טציא .ןענָאזרעּפ עניזָאד איד וצ טייצ עטשרע איד טלהיפעג טָאה איז סָאװ

 רעלעיצניװָארּפ ַא ןיא ןעק ןרעדנא םעד רענייא איוו ,טנעקעג ןעמעלא ןיוש איז

 ןיא ןעטייווצ םוצ םענייא ןופ ןעננוהיצעכ ערעייז טסואוועג טָאה איז ,לעטדעטש

 ןוא איוו ,טלאה סע ןעמעוו דאפ רעוװ ,טסואוועג טאה איז ;רטנעצ טּפױה םעד וצ

 ,ןעסערעטניא עכילנעמ ,עשירערעיגער ןופ זיירק רעגיזָאד רעד רעבָא .סאוו טימ

 יד ףיוא גידנעקוק םינ ,קרַאטש ןעריסערעטניא טנעקעג טינ ?הָאמ ןייק רהיא טאה

 / ןעניזָאד םעד טאה איז ןוא ,אנווָאנאוויא אידיל ןיפערג רעד ןופ רעטרעוו-רכומ

 | | ,טדיימעגסיוא זיירק

 רעד ןעוועג זיא ,טנעהָאנ ן'ַאננַא ןעוועג זיא סאוו ,זיירק רעטייווצ דעד

 - רעד .ערעירַאק ןייז טכַאמעג טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןעבלעוו ךרוד זיירק
 זיא סאד .אנווָאנאוויא אידיל ןיפערג איד ןעוועג זיא זיירק םעד ןופ טקנוּפלעטימ

 רעבייוו עמורפ ןוא עגיטעהט?הָאװ ,ענהעש ןייק טינ ,עטלא ןופ זיירק רעד ןעוועג

 איד ןופ רענייא .טיילסנאמ עדנעבעילדדובכ ןוא עטנרהעלעג ,עגולק ןופ ןּוא |

 "עג ןעמָאנ ַא םהיא טאה ,זיירק ןעזעיד וצ טגנאלעב ןעבאה סאוו ,ןעשנעמ עגולק

 | | | ",טפאשלעזעג רעגרובסרעטעּפ ןופ ןעסיוועג רעד, ןעבענ

 ןעגיזָאד םעד ןעטלאהעג רעייהט רהעז טָאה שטיווָארדנאסקעלא ייסקעלא

 טָאה ,ןעמעלַא טימ ךיז ןעבעלנייא טנעקעג טוג ױזַא טָאה עכלעוו ,אננַא ןוא ,זיירק

 ךיִז טָאה איז ןעוו ,רעבָא טציא .זיירק ןעגיזָאד םעד ןיא ךיז ראפ דניירפ ןענופעג

 -רענוא ןעראוועג רהיא ראפ זיירק רעגיזָאד רעד זיא ,אווקסָאמ ןופ טרהעקעג קירוצ

 ,ךיז ןעלעטשראפ עלא ייז יא ,איז יא זא ,ןעזיוועגסיוא ךיז טאה רהיא .ךילגערט .

 -לעזעג רעגיזָאד רעד ןיא םהעווקעבנוא ןוא גילייווגנַאל ױזַא ןערָאװעג זיא רהיא ןוא

 -יא אידיל ןיפערג איד ןעכוזעב וצ ןעביױהעגנָא רעגינייוו סאוו טאה איז זא ,טפאש

 יב | .אנווָאנַאװ

 זיא ,ןעגנודניברעפ טאהעג טָאה אננא ואוו ,ךילדנע ,זיירק רעטירד רעד

 ,ןעטעקנאב ,רעלעב ןופ טלעוו איד --- עטשרעכיוא עמאס איד ךילטנעגייא ןעוועג

 ראפ דנאה ןייא טימ ןעטלאהעג ךיז טאה סאוו טלעוו איד ,רעדיילק עדנעצנעלנ

 עכלעוו ,טלעוו-בלאה רעד וצ ךיז ןעזָאלוצבָארא טינ םוא ,ףיוה ןעכילרעזייק םעד

 ןעבָאה ייז רונ ,זיירק ןעניזָאד םעד ןופ רעדעילנטימ יד ןופ טסַאהרעפ ןעוועג זיא

 ךרוד ןעוועג זיא זיירק םעד טימ גנודניברעפ ס'אננא .קַאמשעג ןעבלעזמעד טאהעג

 -לעוו ,דניק-רעטסעווש ַא ןערהיא ןופ יורפ איד ,איאקפרעווט יסטעב ןיטסריפ רעד

 ןופ .דנעזיוט גיצנאווצ ןוא טרעדנוה ןופ טפנוקנייא עכילרהעי א טאהעג טָאה רעכ
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 ןיטסריפ טָאה טפאשלעזעג ןיא ןענעישרע זיא אננא סאוו ,ןָא להָאמ ןעטשרע םעד
 ןיא ןעגיוצעגניירא איז טָאה ,ןעמוקעב בעיל רעדנוזעב איז איאקסרעווט יסטענ
 | .ןיירק ס'אנווָאנאוויא אידיל ןיפערג ןופ גידנעכאלבָא ,זיירק רהיא

 טגעלפ -- אזא ןערעוו ךיוא ךיא לעוװ ,סואימ ןוא ןייז טלא לע ךיא ןעוו--
 ןיא ,רעמיצנעיורפ רעקנינהעש ,רעגנוי ַא ראפ ,ךייא ראפ רעבָא --- ןעגָאז יסטעב
 .שרקה ןעניזָאד םעד ןיא ןעמוקוצניירא הירפ ךָאנ

 -עג טאה איז רונ ?עיפיוו ,ןעדיימסיוא ַאננא טגעלפ טייצ עטשרע !איד
 טרעדָאפעג טאה סאד םוראוו ,איאקסרעווט ןיטסריפ ןופ טפאשלעזעג איד ,טנָאק
 -עב רהיא טאה ,ץראה רהיא טיול ךיוא ןוא ,ןעלטימ ערדהיא ןופ רהעמ ןעבאגיוא
 עג ןיא ,אווקסָאמ ןייק עזייר רהיא ךָאנ רעבָא ןזיירק רעדנַא םוצ ןעגיוצעג רעס
 טגעלפ ןוא דניירפ עגיטסייג ערהיא טדיי םענסיוא טָאה איז .טרהעקרַאפ ןערָאװ
 ןוא ןיקסנָארוװ טנעגענעב איז טָאה טרָאד .טפאשלעזעג עטשרעביוא איד ןעכוזעב
 -עב .ןענעגעגעב םהיא טימ ךיו טנעלֿפ איז ןעוו ,דיירפ עדנעגערפיוא טלהיפעג טָאה
 טרובעג ןופ זיא עכלעוו ,יסטעב ייב ןיקסנארוו ןעפערט איז טגעלפ טּפָא רעדנוז
 | | .עניזוק ַא ענייז ןוא איאקסָארוװַא ךיוא ןעוועג

 -נַא ןענעגעגאב טנאקעג טאה רע רונ ואוו ,םוטעמוא ןעוועג זיא יקסנארוו
 .עבעיל ןייז ןעגעוו טדערעג רהיא וצ רע טאה ,טנאקעג רונ טאה רע ןעוו ןוא ן'ַאנ
 ?הַאמ ןעדעי רעבָא ,וצרעד סיוטשנָא ןייק ןעבעגעג טינ ?הָאמ ןייק םהיא םאה איז
 -אלמוצ ןעצראה רהיא ןיא ךיז טָאה ,םהיא טימ טנעגעגאב רונ ךיז םאה איז ןעוו
 -עי ןיא טּפאכעגנָא איז טאה סעכלעוו ,טייקגידעבעל ןופ ?היפעג עבלעזסאד טרעק
 טאה יז ,ןעהעזרעד ?הָאמ ןעטשרע טוצ םהיא טאה איז ןעוו ,ןָאגאוו ןיא גָאט םענ
 -יוא ערהיא ןיא ןעטכיולוצ ךיז דיירפ איד טָאה םהיא גידנעהעז זַא ,טלהיפעג ןילַא
 קורדסיוא םעד ןעקיטשראפ טנאקעג טינ טאה איז ןוא ,לעכיימש רהיא ןיא ,ןעג
 : | ,דיירפ רעניזָאד רעד ןופ

 םהיא ןופ זיא איז זא ,טביולגעג גיטכירפיוא ַאננַא טאה טייצ עטשרע איד
 טאה איז איוו דלַאב רעבָא ;איז ןענלָאפרעפ וצ ךיז טביולרע רע זא ,ןעדעירפוצנוא
 איז ואוו ,דנעבא ןַא ףיוא ןערהָאפוצ גידנעמוק ,אווקסָאמ ןופ טרהעקעג קירוצ ךיז
 רעד ןופ איז טָאה ,ןעוועג טינ זיא רע ןוא ,ןענעגעגאב וצ םהיא טנעכערעג טָאה
 ,טרַאנעג ךיז טאה איז זא ,ןענַאטשרעּפ טּפאכעגנָא רהיא טאה סאוו טפאשקנייב
 .-אוועג זיא סאד זַא רונ ,םהענעגנַאנוא טינ רהחיא רונ טינ זיא גנוגלָאפרעפ ןייז זא
 | ,ןעבעל רהיא ןופ סערעטניא רעצנאנ רעד ןער

 א ., א

 -עב יד .רעטאעהט ןיא ןעוועג זיא טפַא שלעזענ עטשרעביוא עצנַאג איד
 ןייז ןופ גידנעהעזרעד .?הָאמ ןעטייווצ םוצ ןעטערטעגפיוא זיא ןירעגניז עטמהיר
 ןידנעטראוורעד טינ ,יקסנארוו זיא ,עניזוק ןייז עהייר רעטשרע רעד ןיא ץטאלּפ
 ,עשזָאל ןיא רהיא וצ ןיירא ,טקארטנַא ן'זיב ךיז

 איז טָאה -- ? גַאטימ םוצ ןעמוקענ טינ רהיא טייז עשז סאוו ראפ --- |
 םינעהעז-רהאלק רעגיזָאד רעד ןופ ךיז רעדנואוו ךיא --- ןהָאטעג גערפ ַא םהיא

149 



 אנינעראק אננא
 ֹו

. 

 לָאז ןיילא רע זא יוזא ,לעכיימש ַא טימ טגעלעגוצ איז טָאה --- עטבעילרעפ ןופ

 "האפ וצ טנייה טמוק רונ }עוו עג ט ינ ז י א א יז :ןערעה זיולב

 | .ארעּפָא רעד ךָאנ ןער

 טגיובעגנָא טאה איז .ןהָאטעג קוק ַא ךילגארפ רהיא ףיוא טָאה יקסנארוו

 ןעבעל טצעזעג ךיז טאה ןוא טקנאדעג רהיא לעכיימש ַא טימ טאה רע .ּפָאק םעד

 | | .רהיא

 ןיטסריפ טצעזעגטרַאפ טָאה -- ! ןעיירע סַאּפש ערעייא קניידעג ךיא יו ---

 גלָאפרע םעד ןעגלָאּפוצכָאנ ןענינגרעפ רעדנוזעב ַא ןענופעג טאה עכלעוו ,יסטעב

 ,טקאּפעג טייז רהיא ! ןעמוקעגניהַא סעלא סאד זיא ואוו --- טפאשנעדייל אזא ןופ !

 יי | .רעבעיל ןיימ

 טקאּפעג ןייז לָאז ךיא זיולב ,גנאלרעפ דיא .סאוו ןעצנאג ןיא זיא סאד ---

 ביוא -- לעכיימש ןעגיהטומטוג ןעגיהור ןייז טימ יקסנארוו טרעפטנעעג טאה --

 ,טקאּפעג גינייוו רהעז ךָאנ ןיב ךיא סאוו ,ףיורעד רונ סאד זיא ,ךיז גאלקעב ךיא

 .גנונפָאה איד ןערעילרעפ וצ ןָא ביוה ךיא .תמא םעד ןעגָאז לָאז ךיא ביוא

 ,יסטעב טגאזעג טָאה -- ? ןעבאה ןעד רהיא טנאק גנונפָאה עכלעוו---

 ָאלעגמורא ןענייז ןעגיוא ערהיא ןיא רעבָא .דניירפ רהיא ראפ טגידיילעב גידנעייז

 ,רע יװ םוג יוזא ךיוא טהעטשראפ איז זא ,טגאזעג ןעבָאה עכלעוו ,ךעלרעייפ ןעפ

 : /  .ןעבאה טנאקעג טאה רע ןעגנונּפָאה עכלעוו

 --- טגידלושטנע -- יקסנָארװ טגָאזעג גידנעכַאל טָאה --- טינ ענייק ---

 ַא ךיז טָאה ןוא לקאניב םעד דנַאה רהיא ןופ גידנעמהענ טגיילענוצ רע טָאה

 .ןעשזאל .עהייר איד ןעקוקעב וצ ןרעטלוש עטעקַאנ ערהיא רעביא ןהָאטעג םהענ

 ,ךילרעכעל ןייז וצ ןַא ביוה ךיא זַא ,ארומ בָאה ךיא -- טייז ןענעקטנא רעד ןופ

 ןעגיוא איד ןיא ןוא ןעגיוא סיסטעב ןיא זַא ,טסואוועג טוג ץנַאג טָאה רע

 .ףילרעכעל ןייז וצ טריקיזיר טינ רע טָאה טפַאשלעזעג רערעכעה רעגיזָאד רעד ןופ

 !ָאק ןענָאזרעּפ עגיזָאד איד ןופ ןעגיוא איד ןיא זַא ,טוג ץנַאנ טסואוועג טָאה רע

 ןיא ןוא לעדיימ ַא ןופ רעבאהבעיל ןעכילקילגנוא ןַא ןופ עלאר איד ךילרעכעל ןייז

 טהעטש רעכלעוו ,ןעשנעמ ַא ןופ עלָאר איד רעבָא ; יורפ רעיירפ א ןופ ןיימעגלַא

 איז זומ רע זַא ,ףורעד ןעבעל ןייז בא טגייל ןוא יורפ רעהטַארייהרעפ ַא וצ וצ

 ךיז ןיא טָאה עלָאר עזעיד זַא -- ןענידניז וצ ןעּפעלשניירַא איוו שרעדנַא טינ

 םוראד ןוא .ּךילרעכעל ןייז טינ לָאמ ןייק ןָאק ןוא סעגיטרַאסיורג ,סענהעש סעּפע

 זוא לקאניב םעד ןעזָאלעגבָארַא ?עכיימש ןעגיטסול ןוא ןעצלָאטש ַא טימ רע טָאה

 | | | .עניזוק רעד ףיוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה

 איז טָאה -- ? גאטימ וצ ןעמוקעג טינ רהיא טייז סָאװ רַאפ רעבָא -- |

 .םהיא ףיוא ןעקוק וצ  גידנעבָאה האנה טגערפעג

 ןוא ,ןעמונרעפ ןעוועג ןיב ךיא .ןעלהעצרעד ךייא ךיא ףרַאד סָאד ---

 טינ טעװ רהיא ....דנעזיוט ףיוא ,טרעדנוה ףיוא ךייא טימ טעוװו ךיא ? סָאװ טימ

 ןייז ןופ רעגידיילעב םעד טימ ןַאמ ַא ןעשיווצ םולש טכַאמעג בָאה ךיא .ןעפערט

 | | ! ךילקריוו ,אי .יורפ
 ? םולש ןוא ,סָאװ ,ונ ---
 | .טעמב ---
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 גירנעביוהפיוא טגָאזעג איז טָאה -- ןעלהעצרעד רימ רהיא טפרַאד סָאד --
 ,טקארטנא ןעטייווצ ןיא ןיירא טמוק -- ךיז

 ,.רעטאעהט ןעשיזיוצנַארפ ןיא רהָאפ ךיא ; ךילנעמנוא ---
 עכלעוו ,יסטעב ןהֵאטעג גערפ א קערש טיש טָאה -- ? ןָאסלינ ןופ ---

 ,עקטסירָאכ רעדנַא זיא טינ רעכלעוו ַא ןופ ןָאסלינ טנעקרעד טינ טלָאװ
 ,ןעמעוו טימ ךיז ןעפערט וצ טרָאד בָאה ךיא ? ןעכַאמ ןעמ ןָאק סָאװ --

 | .יירעכַאמ-םולש רעד ןעגעו ,ךַאז רעגיבלעזרעד ןעגעוו ץלא
 -- ןעועטַאר ךיז ןעלעוו ייז ,רעכַאמ-םולש איד ןייז ןעלָאז טשנעבעג --

 ןיפ ַאזַא טרעהענ סעּפע טָאה איז זַא ,ךיז גידנענָאמרעד ,יסטעב טגָאזעג טָאר
 .? סָאר ןיא סניוזא סָאװ ,טלהעצרעד ,ךיז עשז טצעז ,ונ -- ןעצימע ןופ ךורּפש

 .,טצעזענ רעדיוו ךיז טָאה איז ןוא

5 

 ךיז טליוו סע זַא ,בעיל ױזַא רעבָא ,ןעדיישעב טינ לעסיבַא זיא סָאד --
 -ַאל טימ רהיא ףיוא גידנעקוק ,יקסנָארוװ טגָאזעג טָאה -- ןעלהעצרעד ךילקערש
 ,ןעפורנָא טינ ךיא לע סעילימַאפ ןייק --- ןעגיוא עגידנעכ

 ,רעסעב ךָאנ זיא סָאד ,ןעפערט לעוװ ךיא רעבָא --

 ..ןעשנעמ עגנוי עכילהערפ ייווצ יוזא ןערהַאפ : עשז-טרעה --
 .טנעמיגער רעייא ןופ ןערעציפא ,ךילדנעטשרעפטסבלעז --
 ךָאנ ןעשנעמ עננוי ייווצ ךַאפנייא ,ןערעציפָא זַא ,טינ גָאז ךיא --

 / .קיטשהירפ
 .ענעקנורטעגנסיוא : טצעזרעביא ---
 -עגפיוא טוג רהעז גאטימ ףיוא רבח ַא וצ ייז ןערהָאפ .,ןייז ןָאק סע --

 ןַא ףיוא רעבירַא ייז טגָאי רעמיצנעיורפ עקניגהעש ַא ,ןעהעז ייז טשרע .עטנייל
 טלעקַאש איז זַא ,ןעטסגינייוו ךיז טכוד ייז ,ןוא םוא ךיז םקוק איז ,קישטזָאװזיא
 ףיז ןענָאי .רהיא ךָאנ ,ךילדנעטשרעפטסבלעז ,ייז ,טכאל ןוא ּפָאק ן'טימ וצ ייז
 םייב ֹּפִא טייהנהעש איד ךיז טלעטש גנורעדנואוורעפ רעייז וצ .םעהטַא ןהֶא
 םעד ףיוא ףיורא טפיול טייהנהעש יד .ןער האפ ייז ןיהואוו זיוה ןעבלעז ןופ רהָאפוצ
 םעד רעטנוא ןופ ךַאלעּפיל עקניטיור זילב ןעהעז ייז .שזַאטע ןעטשרעכביוא
 | ,ךעלסיפ עניילק עלופטכַארּפ ןוא רעיילש ןעקניצרוק

 ןיילַא רהיא ,טכוד רימ זַא ,?היפעג ַאזַא טימ סָאד טלהעצרעד רהיא --
 ,ייווצ איד ןופ רענייא טייַז

 ןעשנעמ עגנוי איד ,ונ ? טגָאזעג סָאװ-רונ רימ רהיא טָאה סָאװ ןוא --
 ,סיוא ייז ןעקנירט אד .טייצלהאמ-נענעזעג ַא זיא םהיא ייב ,רבח םוצ ןיירַא ןעהעג
 םייב ןוא .ןעטייצלַאמ-נעגעזעג ףיוא רעמיא איוו ,לעזעלג עגירעביא ןַא ,ןייז ןָאק
 םייוו רענייק .זיוה ןיא ןעביוא ָאד טנהָאװ רע ,רעדנַאנופ ךיז ייז ןעגערפ שיט
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 זיױה ןיא טינ ָאד ןענהָאװ וצ ,ענַארפ רעייז ףיוא ,ייקאל סהטריוו םעד רונ ,טינ
 . ןעהעג גאטימ ְךָאנ .ערעייז ?לעיפ ןענייז טרָאד זַא ,ייז טרעפטנע ? ןעלעזמַאמ
 רעד וצ ףעירב ַא ןעביירש ןוא טעניכַאק ןיא הטריוו םוצ ןיײרַא ןעשנעמ עגנוי איד

 -סעבעיל ַא ,ףעירב ןעכילטפַאשנעדייל ַא ןעבעירשעגפיוא ןעבָאה .,רעטנַאקעבנוא

 סָאד ןערהעלקרע ֹוצ םוא ,ןעביוא ףיורא ףעירב םעד ןיילַא ןענַארט ןוא גנורהעלקרע
 | .ךילרנעטשרעפנוא סלַא ןעזייוו ךיז ןָאק ףעירב ןיא סָאװ

 ?ונ ? ןעכאז עכיליישבא עכלעזַא רימ רהיא טלהעצרעד סָאװ וצ --

 ףעירב םעד ןעגנַאלרעד ייז .לעדיימ ַא סױרַא טהעג .ןָא ןעגנילק ייז ---

 -רַאטש ךיילג ןעלעוו ייז זַא ,טבעילרעפ עדייב ןענייז ייז זַא ,רהיא ןערעכיזרעפ ןוא

 איו ןעדראבנעקאב טימ ררעה ַא טניישרע גנולצולּפ .ריהט רעד ייב ָאד ןעב

 טינ רענייק טנהָאװ זיוה ןיא זַא ,טרהעלקרע רע ,קַאר ַא איו טיור ,ךעלטשרואוו

 | .סיורא ןעדייב טביירט רע ןוא ,יורפ ןייז רעסיוא

 איוו ןעדראבנעקאב ןענייז םהיא ייב זַא ,רהיא טסייוו עשז-ןענַאװ ןופ ---

 י ר | ? ךעלטשרואוו
 .ןעכַאמ םולש ןערהָאפעג ךיא ןיב טנייה ,טרעה טָא ---

 | | .רעטייוו סָאװ זיא ,ונ ---

 ,סיורא ךיז טלעטש סע .עטנאסערעטניא עמַאס איד סָאד ךָאד זיא יָאד ---

 עטרילוטיט ןוא הטַאר-פיוה ןעטרילוטיט ַא ןופ לעראָאּפ עכילקילג ַא זיא סָאד זַא

 רעד רעוװ ךיא ןוא ,ענאלק ַא טגנַאלרעד הטַאר רעטרילוטיט רעד .עכיהטַאר-פיוד

 !ייק טָאה ןַארײלַאט זַא ,ךייא רעכיזרעפ ךיא ..,! רעכלעוו א ןוא ,רעכַאמ-םולש

 | .רימ טימ ךיילנרעפ ןיא טינ ףערטעב

 | ? טייקרעווש איד ןענַאטשעב ַָאד ןעד זיא סָאװ ןיא ---

  וצ ףרַאד סע איו טגידלושטנע ךיז ןעבָאה רימ ...טרעה הברדא טָא --

 רעכילקילגנוא רעד רַאפ גנוהייצרעפ ןעטעב רימ ,טלעפייווצרעפ ןענייז רימ , : ןייז

 וצ ןָא טביוה ךעלטשרואוו איד טימ הטאר רעטרילוטיט רעד ."סינדנעטשרעפסימ

 רע איו ןוא .ןעלהיפעג ענייז ןעקירדוצסיוא ךיוא טננאלרעפ רע רעבָא ,ןעצלעמש

 ךיא ןוא ,ןעטייהבָארג טדער ןוא ךיז רע טציהוצ ייז ןעקירדוצסיוא ןָא רונ טביוה

 ,ןייא םיטש ךיא , : ןעטנַאלַאט עשיטַאמָאלּפיד עניימ גנַאג ןיא ןעזָאל רעדיוו ףרַאד

 טכַארטעבנא ןיא ןעמהענ ךייא טעב ךיא רעבָא ,טכעלש זיא גנולדנַאה רעייז זַא

 "רונ ןעשנעמ עגנוי איד ןעבָאה וצרעד ; טייקגנוי רעייז ,סינדנעטשרעפסימ אידו

 -עיט ןופ הטרח ןעכָאה ייז ?רהיא טהעטשרַאפ .טקיטשהירפעגבָא טַאהעג .סָאװ

 הטאר רעטרילוטיט רעד ."דלוש רעייז רַאפ גנוהייצרעפ ןעטעב ,ןעצרַאה ןעפ

 ,ןעהייצרעפ וצ גיטרעפ ןיב ןוא ,ףארג ,ןייא םיטש ךיא , : רעכייוו רעדיוו טרעוו

 רעמיצנעיורפ עכילרהע ןַא זיא ,יורפ ןיימ ,יורפ ןיימ זַא ,רעבָא ךָאד טהעטשרַאמ

 טינ עכלעוו ןופ ןעטייהניימעג ןוא ןעטייהבָארג איד ןופ טנלָאפרעפ טרעוו ןוא

 ייברעד זיא שטַאגנוי רעד זַא ,ךָאד טהעטשרַאפ רהיא ןוא *.,,םופ ,סעשטאגנוי זיא

 ןיימ גנַאג ןיא רעדיוו זָאל ךיא .ןעסילש םולש ייז ןעשיווצ סָאד ףרַאד ךיא ןוא

 טביוה ,קסע ןעצנַאג ןופ ףוס םייב ןיוש טלַאה סע איו ,רעדיוװ ןוא ,עיטַאמָאלּפיד

 ןעלעטש ךעלטשרואוו איד ,טיור טרעוו ,ךיז ןעציה וצ ןָא הטאר רעטרילוטיט ןיימ

 .ןעטייקנייפ עשיטַאמָאלּפיד ןיא ןיירַא רעדיוװ ךיז זָאל ךיא ןוא ףיוא ךיז
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 -עג גידנעכאל יסטעב ךיז טָאה -- ןעלהעצרעד ךייא ןעמ זומ סָאד ,ךַא ---|
 ָאד רימ טָאה רע --- שואל ןיא רחיא וצ ןיירַא זיא סָאװ ,עמַאד ַא וצ טעדנעוו
 | ...סַאּפש לעיפ ױזַא טכַאמעג

 -גיפ ַא ןיקסנָארװ גידנעגנַאלרעד טגידנעעג איז טָאה -- טנַאש ןָאב ,ונ ---
 ןופ גנוגעוועב ַא טימ ןוא רעכעפ םעד ןעטלַאה ןופ יירפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעג
 ,ךיילק ןופ לעבייל עטקורעגפיורא סָאד ןעזָאלעגרעטנורַא יז טָאה ןרעטלוש יד
 רעד רעטנוא ,טנַארפ םוצ ןהעגוצ טעוו איז ןעוו ,?יוה ןעצנַאנ ןיא ןייז וצ םוא
 | .ןעהעו ןעלָאז עֶלַא ןוא גנוטכיײלעבדזַאג

 רע ואוו ,רעטאעהט ןעשיזיוצנַארפ ןיא ןערהָאפעגקעװא זיא יקסגָארוו
 טָאה רעכלעוו ,רידנַאמַאק-טנעמינער ן'טימ ךיז ןעהעז טפרַאדעג ךילקריוו טָאה
 טָאה רע .רעטַאעהט ןעשיזיוצנַארפ ןיא גנולעטשרָאפ ןייא ןייק ןעזָאלעגכרוד טינ

 ןיא רע סָאװ טימ ,יירעכַאמ-םולש ןייז ןעגעוו ךיז ןעדיירכרוד טפרַאדעג םחיא טימ
 רעד ןיא  ,גָאט ןעטירד םעד ןיוש טריזומא טָאה םהיא סָאװ ןוא ןעמונרעפ ןעוועג
 /-ענ טָאה רע ןעכלעוו ,יקצירטעּפ טשימרעפ ןעוועג ןיא טייהנעגעלעגנַא רעגיז גד
 א ,טסנעיד ןיא ןעטָארטעגנײרַא גנַאל טינ ןיא סָאװ ,רערעדנַא ןַא ןוא ,טבעיל

 רקיע רעד ןוא .ווארדעק טסריפ רעגנוי רעד ,עגעלאק רעטוג ַא ,גנוי רעליואוו
 ,טנעמינער ןופ ןעסערעטניא איד טשימרעפ ןעוועג ןענייז ָאד ,זיא

 ןופ רידנַאמָאק םוצ .ןָאודאקסע ס'יקסנָאדוװ ןיא טנעידעג ןעבָאה עדייב
 ,ןעדנעוו הטאר רעטרילוטיט רעד ,קינװָאנישט ַא ןערהָאפוצ ןעמוקעג זיא טנעמיגער
 ןייז .יורפ ןייז טגידיילעב ןעבָאה עכלעוו ,ןערעציּפָא ענייז ןעגעג עגַאלק ַא טימ
 ןיא רעטומ רהיא טימ ןעוועג זיא --- טלהעצרעד טָאה ןעדנעוו איו --- יורפ עגנוי
 ןעסיוועג א ןופ טמוק סע סָאװ ,דנוזעגנוא גידנעלהיפרעד ,גנולצולּפ ןוא רעטסיולק
 םייהַא ןערהָאפעגקעװַא ןיא ןוא ןחעטש רחעמ טנָאקעג טינ איז טָאה ,דנַאטשוצ
 ַאד .ןעמוקעב טנעקעג טָאה איז סָאװ קישטזָאװזיא ןעלענש ןעטשרע םעד טימ
 זיא ,ןעקַארשוצ ךיז טָאה איז ,ןערעציּפָא איד ןענָאי טזָאלעג רהיא ךָאנ ךיז ןעבָאה
 ,םייהַא םערט איד ףיורא ןעמיול םזָאלעג ךיז טָאה ןוא ןערָאװעג רעקנַארק ךָאנ
 א ,םייהַא עיראלעצנאק ןופ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,םרעהרעד טָאה ןיילַא ןעדנעוו
 ע'רוכיש גידנעהעזרעד ןוא סיורא זיא רע ; ןעמיטש סעּפע ןוא ריהט ןיא יירעגנילק
 ָאזלַא טרעדָאפ רע .רחיט ןופ ןעסיוטשעגסיורא ייז רע טָאה ףעירב ַא טימ ןערעציפָא
 ,גנופארטשעב ענניירטש

 -עגנא רידנַאמָאק-טנעמינער רעד טָאה -- טליוו רהיא סָאװ סגָאז ,ןיינ --
 טרעוו יקצירטעפ -- ךיז וצ ןעדאלעגנייא טָאה רע ןעכלעוו ,ןיקסנָארװ וצ ןעביוה
 -יזָאד רעד .עטכישעג ַא סעּפע ןהֶא ךָאוװ ַא רעבירַא טינ טהעג סע .ךילגערטרענוא
 ,רעטייוו ןהענ טעוװ רע ,ןעזָאלבָא טינ ױזַא סָאד טעװ קינווָאנישט רעג

 .-עלעננַא אזַא ןופ טיײקרַאבקנַאדנוא עצנַאג איד ןעהעזעג טָאה יקסנָארװ
 ןהָאט סעלַא ָאד הרַאד ןעמ { ןייז טלָאמעג טינ ָאד ןָאק לעוד ןייק זַא ןוא טייהנעג
 -ער רעד ,ךאז איד ןעביירוצ ןוא הטאר ןעטרילוטיט םעד ןעכַאמ וצ רעכייוו םוא
 טָאה רע ?ייוו ,ראפרעד ךילמענ ןיקסנָארוװ ןעפור טזָאלעג טָאה רידנאמַאק-טנעמיג
 ַא רַאפ ךילכעזטּפיוה ןוא ,ןעשנעמ ןענולק ַא ןוא ןאמלעדא ןַא סלַא םנעקעג םהיא
 -כרוד ןעבָאה ייז ,רעייהט זיא טנעמינער ם'ןופ ערהע איד ןעכלעוו רַאפ ןעשנעמ

/ 8 



 אנינעראק אננגא

 -וצ ןערהָאפ ןעלָאז ווארהעק ןוא יקצירטעּפ זַא ,ןעסָאלשעב ןעבָאה ןוא טסעומשעג

 רעד .ןעגידלושטנע ךיז ןעלָאז ןוא קינווָאנישט םעד וצ ן'יקסנָארװ טימ ןעמַאז

 רעד ןוא ןעמָאנ סיקסנָארװ זַא ,ןענַאטשרעּפ ןעבָאה יקסנָא-װ ןוא קינוװָאקלָאּפ

 רעכייוו לָאז הטאר-ראלוטיט רעד זַא ןעקריוו ןָאק טנַאטוידא-לעגילפ ַא ןופ ברעה

 .םַאזקריוו ןעזיוועג זייוולייהט ךיז ןעבָאה ןעלטימ עדייב ךילקריוו ןוא .ןערעוו

 -ירפעב ןייז טעוו טַאטלוזער רעד ביוא לעפייווצ ַא ןעבילבעג ץלַא זיא סע רעבָא

 | | ,דנעניר

 םעד טימ סיורא יקסנָארוװ זיא רעטַאעהט ןעשיזיוצנַארפ ןיא גידנעמוק

 -רעסימ ןוא גלָאפרע ןייז ןעגעוו טלהעצרעד םהיא טָאה ןוא עיאפ ןיא קינוװַאקלַאּפ

 ךַאז איד ןעזָאל וצ ןעסַאלשעב רידנַאמָאק רעד טָאה סעֶלַא גידנעטכַארטעב .גלָאפ

 איוו ןעלהעצרעד ןיקסנָארװ ןעטעבעג רע טָאה ןעגעוו ןעגינעגרעפ ןופ רונ ,ןעלַאפ

 -כעלעג ןופ ךיז ןעטלַאהנייא טנָאקעג טינ גנַאל טָאה רע ןוא ,ןעגנַאגעגוצ זיא סָאד

 קינװָאנישט רעטליטשעגנייא רעד איוו ,גנולהעצרעד סיקסנָארוװו גידנערעה ,רעט

 טרָאװ ןעטצעל םייב טָאה יקסנָארוו איוו ןוא ,טציהוצ רעדיוו גנולצולּפ ךיז טָאה

 סיוארָאפ טּפוטשעג טָאה ןוא רעטניהַא ןעטערטוצבא טכוזעג ןעדעירפ ןופ

 : | - .ןיקצירטעּפ

 / ףךיז ןָאק ווָארדעק .טפַאהסַאּפש רהעז רעבָא ,עטכישעג ענדוקסאּפ ַא ---

 רענעי ךיז טָאה ! ןעררעה ןעגיזָאד םעד טימ לעוד ַא ףיוא ןעגָאלש ןהעג טינ ךָאד

 ןוא -- רידנַאמָאק רעד טגערפעגרעביא ץלַא גידנעכַאל טָאה --- ? טציהעג ױזַא

 רעד ןעגעוו טגָאזעג רע טָאה -- !טכַארּפ ַא ?רע ק טנייה ךייא טלעפעג איוו

 זיא ,ןעהעז טינ איז לָאז ןעמ להָאמ לעיפיוו --- עסירטקַא רעשיזיוצנַארפ רעייג |

 .סָאד ןענַאק ןעייוצנַארפ איד זיולב .עיינ ַא גָאט ןעדעי איז

 ךיז גידנעטרַאוװרעד טינ רעטַאעהט םעד ןעזָאלרעּפ טָאה יסטעב ןיטסריפ

 ןיא ןהעגוצניירא ןעזיוועב טָאה איז סָאװ רונ .טקַא ןעטצעל ןופ ףוס םעד ףיוא

 -בִא ,ערדוּפ טימ םינּפ ןעכיילב ןעגנאל רהיא ןעטישעכ ןוא רעמיצ-טעלאוט רהיא ;

 -טסַאג ןעסיורג ןיא עעהט ןעגנַאלרעד ןעסייה ןוא ךיז ןעכַאמ טכערוצ ,סע ןעבייר

 ןערהָאפוצ-וצ ןעביוהעגנא ערעדנַא איד ךָאנ ענייא ןיוש ןעבָאה סע איוו ,רעמיצ

 ןענייז טסעג איד .ַאיאקסראמ ַאיַאשלאב ףיוא זיוה ןעסיורג רהיא וצ ןעטערַאק

 -עפ רעד ןוא ,קינאג-רהָאפוצ ןעטיירב םעד ףיוא ןעטערַאק איד ןופ ןעגנַאנענסיורא

 רענרעזעלג רעד רעטניה ןעזעל הירפ-רעד-ךךיא טנעלפ רעכלעוו ,רַאצייװש רעט

 איד טנעפעעג ליטש טָאה ,ןעהעז ןעלָאז עדנעהענייברעפ עֶלַא זַא ,גנוטייצ ַא רהיט

 ,ענערהָאפעגנָא איד רהיא ךרוד גידנעזָאלכרוד ,רהיט ענרעזעלג עסיורג

 "עגבָא ןַא טימ ןיהטריוו איד ןיירא ןענייז טייצ רעבלעזרעד ןיא טעמכ)

 רעד ןופ םסעג איד ןוא ,רהיט ןייא ןופ םינּפ ןעטשירפעגבָא ןוא רוזירפ עטשירפ

 עכיּפעט עגיכוּפ טימ ,דנעוו עלעקנוד איד טימ לַאז ןעסיורג םעד ןיא ,רערעדנַא

 גנוטכיולעב רעד רעטנוא טצנַאלגעג טָאה רעכלעוו ,שיט םענעטכיולעב לעה ןוא

 "ברוד ןוא רַאװאמאס םענרעבליז םעד טימ ,עקעד שיט רעסייוו רעד טימ טכיל ןופ

 | | .זיוורעס-עעהט םעד ןופ יאלעצראּפ ןעגיטכיז

 -בָארַא טָאה ןוא רַאװָאמאס םעד רעטניה טצעזעג ךיז טָאה ןיהטריוו איד

 איד ןופ ףליה רעד טימ ןעלהוטש איד גידנעקוררעביא ,הושדנַאה איד ןעמונעג
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 ךיז גידנעלייהטוצ ,טצעזוצ טפַאשלעזעג איד ךיז טָאה ןעייקאל עטקרעמעבנוא
 רעדנַא רעד ףיוא ןוא ,ןיהטריוו רעד טימ ראוואמאס םייב -- ?ייהט ייווצ ףיוא
 טימ ןוא טעמאז עצרַאװש ןיא ןעטדנַאזעג ַא ןופ יורפ רענהעש רעד ןעבעל טייז
 איו ,ןעטקנופלעטימ עדייב ןיא ךערּפשענ סָאד .ןעמערב עדנעדיינש ,עצראוװש
 -עגרעביא ןייז טגעלפ ,טאלנ ןעגנַאגעג טִינ ןיא ,ןעטונימ עטשרע איד ןיא רעמיא

 איו ױזַא ,עעהט ןעגָאלשרָאפ ןופ ,ענעמוקעגנָא-יינ ןופ ןעגנוסירגעב ןופ ןעגָאלש
 ,ךיז ןעלעטשוצבָא סָאװ ףיוא גידנעכוז

 איז זַא ,גיטנעק ;ןהעש ךילנהעוועננוא איז זיא עסירטקַא ןַא סלַא --
 םעד ןופ זיירק םעד ןיא טַאמָאלּפיד א טנַאזעג טָאה -- ןעכאבליוק טנערעלעג טָאה
 ..ןעלַאפעג זיא איז איו טקרעמַאב טָאה רהיא -- יורפ סנעטדנאזעג

 רהיא ןעגעוו ָאטינ ! ןאסלינ ןעגעוו ןעדייר טינ רימָאל ,טסגילעפעג ,ךַא ---

 א ןהֶא ןוא ןעמערב ןהֶא ,עטיור ,עקיד ַא טנָאזעג טָאה -- ןעגָאז וצ סעיינ סָאװ
 איד ןעוועג זיא סָאד .דיילק ענעדייז עטלַא ןַא ןיא עמַאד עדנַאלב ,ןָאיניש
 ,טייקכַאפנייא רהיא ראפ טסואוועב ןעוועג זיא עכלעוו ,ַאיַאקכַאימ ןיטסרימ

 5ביררעט טנאפנע ןעמָאנ םעד ןעמוקעב טָאה ןוא ןעגנומהענעב עבָארג
  -וצ ןוא ןעזיירק עדייב ןעשיווצ ןעטימ ןיא ןעסעזענ זיא איַאקכַאימ ןיטסריפ איד
 .םענעי ןיא סָאד ןוא םעד ןיא סָאד ?ײהטנַא ןעמונעג איז טָאה ךיז גידנערעה
 -ליוק ןענעוו עזַארפ עבלעזעיד טנָאזעגנ ןעשנעמ יירד טנייה ןעבָאה רימ --- |
 ,טדערעגפיונוצ ךיז ןעטלָאװ ייז איוו ױזַא ,ךאב

 טָאה -- סעזייב טינ רעבָא ,סעטפַאהסַאּפש סעּפע ןנוא טלהעצרעד ---
 סָאװ ,ןעכערּפשעג ענהעש ףיוא הירב עסיורג ַא ,יורפ סנעטדנאזעג םעד טגָאזעג
 רעכלעוו ,טַאמָאלּפיד םוצ ךיז גידנעדנעוו ,קָאטיללָאמס שילגנע ףיוא טפור ןעמ
 .ךערּפשעג םעיינ ַא ףיוא ןהָאט וצ עוועריק ַא איוו טכואוועג טינ טָאה

 -סַאּפש ןייז ןָאק סעזייב זיולב זַא ,רעווש רהעז זיא סָאד זַא ,טגָאז ןעמ ---
 טיג .ןעריבורּפ לע ךיא רעבָא --- לעכיימש ַא טימ ןעביוהעגנָא רע טָאה -- טפזי ר
 ןעמ ןָאק ןארַאפ זיא ַאמעהט ַא בוא .ַאמעהט ןופ בא טגנייה ץלַא .ַאמעהט וי
 רעסעומש עטמהירעב איד רַאט זַא ,טפָא קנייד ךיא .ןעהענסיוא רהיא ףיוא ןיוש
 ,סענולק סעּפע ןעגָאז וצ רעווש ןעוועג טציא טְלָאװ ,טרעדנוהרהָאי ןעגירָאפ ןופ
 ..ןעסערעד ױזַא טָאה גולק סָאװ סעלַא

 םעד טגָאזעג גידנעכַאל טָאה --- ןערָאװעג טגָאזעגסיורא גנַאל ןיוש ---
 ,יורפ סנעטדנאזעג

 סָאװ עקַאט רַאפרעד רעבָא ;טפנַאז ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ךערּפשעג רעד
 רַאפ ךיז ןעמהענ טזומעג טָאה ןעמ .טלעטשעגבָא רעדיוו ךיז רע טָאה טפנַאז וצ
 ,ןעדייראב -- ?עטימ ןערעכיז םעד

 יאול ןופ סעּפע ןאראפ זיא ןעשטיוועקשוט ןיא זַא ,טינ רהיא טניפעג ---
 םעד ףיוא ןעגיוג איד טימ גידנעזייוונא טנָאזעג רע טָאה -- ? ןעטנהעצפופ םעד
 טיט ןעבעל ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,ןַאמ ןעגנוי ןעדנאלב םענהעש

 ןיא רַאפרעד ,לַאז רעד סָאװ קַאמשעג ןעבלעומעד ןופ זיא רע ,אי ,א ---
 ,טפִא ױזַא ָאד רע

 טָאה ָאד איוו יוזַא ,ןערָאװעג טּפַאכעגרעטנוא זיא ךערּפשעג רעגיזָאד רעד
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 טרָאטעג טינ לָאז ןיא ָאד טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד ףיוא ןעננוטיידנא טימ טרערעג ךיז

 .ןיהטריוו רעד וצ ןעשטיוועקשוט ןופ ןעגנוהיצעב איד ןעגעוו טסייה סָאד .,ןעדייר
 -ָאשעג ךיוא ךערּפשענ סָאד טָאה ןיהטריוו רעד ןוא ראוואמאס ןעבעל

 ,סעיינ עכילטפַאשלעזעג עטצעל איד ןענעוו = סאמעהט יירד ןעשיווצ ךיז טלעק

 ךיוא ךיו סע טָאה ךילדנע ןוא ..עטנעהָאני איד ןעדייראב ןוא רעטַאעהט ןעגעוו

 .ןעדייראב --- טסייה סָאד ,עטצעל סָאד ףיוא טלעטשעגבָא
 רונ ,רעטכָאט איד טינ ,אוועשטשיטלאמ זַא ,טרעהעג רהיא טָאה ---

 .זָא ר ? ב ַא י ד םויטסָאק ַא ךיוא ךיז טהענ רעטומ איד

 ! גיטכערּפ ךָאד זיא סָאד ,ןיינ ? ןייז טינ ןָאק סע ---

 ןייק טינ ךָאד ןיא איז ,?כש רהיא טימ איו ,ךיז רעדנואוו ךיא ---

 .זיא איז ךילרעכעל איוו ,ןעהעזנייא ןענָאק טינ איז לָאז ,רַאנ

 ןעכאלבָא ןוא ןעלייהטרואעב וצ םוא ןעגָאז וצ סעּפע טַאהעג טָאה רעדעי |

 טציא ךיז טָאה ךערּפשעג סָאד ןוא ,אוועשטשיטלאמ רעכילקילגנוא רעד ןופ

 ס'יסטעב ןיטסריפ .ןעפיוהרעטייש רעטרעקאלפוצ א איוו ,טקַאנקוצ גיטסול

 ,ןערויװַארג ןופ רעלמַאז רעכילטפַאשנעדייפ ,רעטעפ ,רעניהטומטוג ַא ,ןַאמ

 "עב ןעמוקעגניירַא ךיוא זיא ,טסעג ןענייז יורפ רעד ייב זַא ,ךיז גידנעסיוורעד

 םעד רעביא ןעגנאנעגוצ רע זיא ליטש ץנאג .בולק ןייז ןיא ןעהעגקעװַא רָאפ

 .ַאיַאקכַאימ ןיטסריפ רעד וצ ךיּפעט ןעכייוו

 .טגָאזעג רע טָאה -- ? ןָאסלינ ןערָאװעג ןעלעמעג ךייא זיא איוו ---

 טָאה רהיא אױש ? ןענע'בנג'רעטנוא יוזא סָאד ךיז ןעמ געמ ,ךַא ---

 טעב ךיא ,טינ רימ טימ טדער --- טרעפטנעעג איז טָאה --- ! ןעקָארשרעד ךימ

 לעװ ךיא .קיזוס ןיא טשינרָאג טהעטשראפ רהיא ,ערעּפָא רעד ןענעוו ,ךייא

 ערעייא ןעגעװ ךייא טימ ןעדייר לעװ ןוא ךייא זיב ןעזָאלבָארַא רעסעב ךיז

 רעד ףיוא | גנאל טינ טפיוקעג רהיא טָאה .תורצוא עכלעוו וו .ןערויווארג

 ? עקשטוקלאט

 ןיירעד ךָאד טסייוו רהיא רעבָא ? ןעזייוו ךייא ךיא ןָאק רהיא טליוו -- |

 ' .טינ קלָאט ןייק

 .. .ייז ןעמ טפור איוו ,איד ייב טנרהעלעגסיוא ךיז בָאה ךיא ,טזייוו ---

 זנוא ןעבָאה ייז .ןערויוװַארג עלופטכארּפ ןאראפ ןענייז ייז ייב - . . ןערעיקנַאב

 .ןעזיוועג
 ןָאהטעג גערפ ַא טָאה -- י ןעגרובצויש ייב ןעוועג טייז רהיא ,,איוו ---

 .ראוואמאס ןופ ןיהטריוו איד

 ןעדאלעגנייא ןַאמ ן'טימ ךימ ןעבָאה ייז ,דניירפ ןיימ ,ןעווענ ןיב ---

 ןעגיזָאד םעד ראפ ןיילַא סוָאס רעד זא ,טלהעצרעד רימ טָאה ןעמ ןוא גאטימ וצ

 ,ַאיַאקכַאימ ןיטסריפ טגָאזעג ךיוה טָאה --- לעבור דנעזיוט טסָאקעג טָאה גאטימ

 ,ןעוועג סָאד זיא סואס רענדוקסאּפ רהעז ןוא --- איז ןערעה עלא זא גידנע?היפ

 בָאה ךיא זַא ןעזייו ןוא ןהָאט ףור ַא טפראדעג ייז טָאה ןעמ .סנירג סעּפע

 -וצ רהעז ןעוועג ןענייז עלא ןוא סעקיּפָאק גיצכַא ןוא ףניפ ראפ סואס טכַאמעג

 | .ןעכַאמ טינ סואס ןעגירלעבורדדנעזיוט ןייק ןָאק ךיא .ןעדעירפ

 .ןיהטריוו איד טנָאזעג טָאה -- } עגיצנייא איד זיא איז -- |
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 .טגָאזעג רעצימע טָאה -- ! איז זיא ךילרעדנואוו ---
 -רעד ןעוועג ?הָאמ עלט זיא דייר ס'ַאיַאקכַאימ ןיטסריפ ןופ טקעפע רעד|

  טָאה איז סָאװ ,ןיירעד ןענַאטשעב זיא טקעפע םעד ןופ רוס רעד ןוא רעגיבלעז
 ןיירעד ןיא סע רעבָא ,ךאז רעד ֹוצ טינ ןוא ןעכאז עטסָארּפ םגה .,טגָאזעג
 ראפ טסואוועג טינ טָאה ַאיַאקכאימ ןיטסריפ איד .,ןעניז ַא ןעוועג גידנעטש
 ייז ןזַא טסואוועג טָאה איז רעבָא ,גנוקריוו ַאזַא ןעכַאמ רעטרעוו ערהיא סָאװ
 .טצונעב טימרעד ךיז טָאה איז ןוא ןעכאמ

  טרעהעג עלא איז ןעבָאה דייר ס'ןיטסריפ רעד ןופ טייצ רעד ןיא איוז ױזַא

 טָאה ,טרעהענפיוא סָאה ןעטדנאזעג םעד ןופ יורפ רעד ןעבעל ךערּפשעג סָאד ןוא
 טָאה ןוא ןעמאזוצ טפַאשלעזעג עצנאג איד ןעדניברעפ טלָאװעג ןיהטריוו איד
 -  .יורפ סנעטדנאזעג םעד וצ טעדנעוועג ךיז

 -רעבירַא רעסעב טלָאװ רהיא ? עעהט ןייק טינ ןעדישטנע רהיא טליוו---
 ,זנוא וצ ןעמוק

 | .ךיוא ָאד טוג זיא זנוא / ,ןיינ ---

 איד טדערעב טָאה ןעמ .םהענעגנא רהעז ןעוועג זיא ךערּפשעג סָאד
 | .יורפ איד ןוא ןאמ םעד ,,סנינעראק

 ןיא .אווקסאמ ןייק עזייר רהיא טניז טרעדנעעג רהעז ךיז טָאה אננא ---
 .ןידניירפ רחיא טגָאזעג סָאה -- סעראברעדנָאז סעּפע רָאפ טמוק רהיא

 טכארבעג טָאה איז סָאװ ,ןופרעד טמוק רהיא ןיא גנורעדנע איד ---
 : ,יורמ סנעטדנאזעגנ םעד טגָאזעג טָאה -- ןעטאש סיקסנארוו ךיז טימ

 ןהֶא שנעמ ַא : ?עבאפ א ןאראפ זיא םירג יב ? סָאװ זיא ,ונ --
 םהיא זיא סָאד ןוא .ןעטָאש ןייז ןערָאלרעּפ טָאה שנעמ רעד זא טסייה ,ןעטאש
 סָאוװ ןיא ןחעטשראפ טנָאקעג טינ ?הָאמ ןייק בָאה ךיא .סעּפע ראפ ףארטש א
 ןהֶא םהענעגנאנוא ןעלהיפ זומ רעמיצנעיורפ ַא רעבָא .טהעטשאב ףארטש ַאזַא
 | | .ןעטאש

 -- טבכעלש רחעז ךילנהעוועג ןעגידנע סנעטאש טימ ןעיורפ רעבָא ,אי --
 | .ןידניירפ ס'אננא טגָאזעג טָאה

 ןיטסריפ טגָאזעג גנולצולּפ טָאה -- גנוצ רעד ףיֹוא ךייא ץיּפיּפ ַא --
 יטכארפ א ןיא אנינעראק -- רעטרעוו עגיזָאד איד גידנערעהרעד ,,ַאיַאקכאימ
 .םעיל רהעז ךיא בָאה איז בעיל טינ ךיא בָאה ןַאמ רהיא  .רעמיצנעיורפ עלופ

 -ריווקרעמ אזַא זיא רע ?  ןַאמ םעד טינ רהיא טבעיל עשזיסָאװ ראפ ---
 זַא ,טנָאז ןַאמ ןיימ --- יורפ סנעטדנאזעג םעד טגָאזעג טָאה -- שנעמ רעגיד
 .אּפָארייא ןיא ןעטלעז ןענייז רענעמ-סטַאַאטש עכלעזַא

 טָאה -- טינ ביולג ךיא רעבָא ,ןאמ רעד ױזַא ךיוא טגָאז רימ ןוא -- = |
 -לָאװ ןעדייר טינ ןעטלָאװ רענעמ ערעזנוא ביוא -- ַאיַאקכאימ ןיטסריפ טגָאזעג
 ,סיוא טמוק רימ ייב ןוא .ןאראפ ןיא סע סָאװ סָאד !עהעזעג ןייֵלַא רימ ןעט
 .. . רוסב סָאד גָאו ךיא  .רַאנ א ךאפנייא זיא שטיוװָארדנאסקעלא ײסקעלַא זַא

 ,גלק ןיא רע זַא ןעניימ ןומ ךיא זַא ןעסייהעג רימ טָאה ןעמ ןעוו ,רעהירפ |
 נידנעהעז טינ ,םוד ןיילא ןיב ךיא זא ,ןענופעג בָאה ןוא טכוזעג ץלַא ךיא באה
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 ךיא רעבָא ,םוד זיא רע : טגָאזעג בָאה ךיא רונ איוו ןוא ,המכח ןייז

 ? תמא טינ .ןערָאװעג רהָאלק יוזא זיא סעלא ןוא ,דופב סָאד גָאז
 .גנאנסיוא רעדנא ןייק ָאטינ זיא רימ ייב .ןָא טינ ךיז טביוה סע ---

 ןעמ ןָאק דיז ןעגעוו ְךָאד טסייו רהיא ןוא ,ונ .שיראנ זיא ייווצ ןופ רענייא

 | | .ןענָאז םינ להָאמ ןייק סָאד

 ןיא רערעדעי ןוא ןענעמרעפ ןייז טימ ןעדעירפוצ טינ זיא רענייק ---

 .זרעפ ןעשיזיוצנארפ ַא טגָאזעג טַאמָאלּפיד רעד טָאה -- ?כש ןייז טימ ןעדעירפוצ

 ןיטסריפ םהיא וצ זהאטעג דנעוז ַא לענש ךיז טָאה --- ךילמענ טָא ,טָא --- :

 ; ןעבעגבא טינ ךייא ךיא לעװ ן'ַאננַא זַא זיא ךַאז איד רעבָא -- איאקכאימ

 עלַא ןעו ,ןהָאט איז לָאז עשז סָאװ .עכילבעיל ַאזַא ,עליואוו ַאזא זיא איז

 | ? סנעטאש איו ױזַא ךָאנ רהיא ןענלָאפ ןוא טבעילרעפ רהיא ןיא ןענייז

 -ראפ ךיז טָאה -- איז ןעלייהטרואעב טינ רָאג רעבָא ךָאד ליוװ ךיא -- |

 .ןידניירפ ס'אננא טרעפטנע
 ךָאנ סָאד טסייה ןעטאש ַא איו םינ רענייק טגלָאפ זנוא ךָאנ ביוא --| |

 .ןעלייהטרוא וצ טכער ןעבָאה רימ זַא טינ

 ןהָאטעג גערפ ַא יסטעב טָאה -- ? טרָאד רהיא טדעראב ןעמעוו ןוא -- |

 | .גערב רעדנא ןופ

 רעטקַארַאכ טָאה ןיטסריפ איד .רימ ןעדייר סנינעראק איד ןעגעוו --|

 יורפ סנעטדנאזעג םעד טרעפטנעעג טָאה -- שטיווָארדנאסקעלא ייסקעלא טריז

 .לעכיימש ַא טימ

 ,ןיהטריוו איד טגָאזעג סָאה --- טרעהעג טינ ןעבָאה רימ סָאװ עדאש --- |

 ךילדנע רהיא טייז טָא ןוא -- גנאגניירא ןופ רהיט רעד וצ ךיז גידנעקוקמוא

 םענעמוקעגניירא םוצ לעביימש א טימ ןהָאטעג רהעק ַא ךיז איז טָאה -- ןעמוקענ

 .יקסנארוו
 ןעדעי טָאה רונ ,ןעמעלַא טימ טנאקעב ןעוועג זיולב טינ זיא יקסנָארוװ

 רעגיהור רענעי טימ ןעמוקעגניירַא רע זיא םורַאד ןוא ןעהעזעג ןעמעלַא ייז גָאט

 .זיא ןעמ עכלעוו ןופ ,ןעשנעמ וצ רעמיצ ןיא ןיירַא טהעג ןעמ איוו ,גנומהענַאב

 .סיורא סָאװ רונ
 ןופ עגַארפ רעד ףיוא טרעפטנעעג רע טָאה -- ? םוק ךיא ןענאוו ןופ ---

 ןופ .ןייז הדומ ךיז זומ ןעמ ,ןעכַאמ ןעמ ןָאק סָאװ --- יורפ סנעטדנַאזעג םעד

 -רעפ םעיינ טימ ץלַא ןוא להָאמ עטסטרעדנוה סָאד ךיז טכוד .ףפוב רעטאעהט

 ףָאלש ארעּפָא ןיא רעבָא ; סואימ זיא סָאד זַא סייוו ךיא !טכַארּפ א .,ןעגינעג

 .ךַאלהערפ זיא סע ןוא ,טונימ רעטצעל רעד זיב ךיא ץיזרעד ףפוב ןיא ןוא ,ךיא

 ....טנייה
 טָאה .ןוא עסירטקַא רעשיזיוצנַארפ ַא ןופ ןעמָאנ םעד ןעפורעגנָא טָאה רע

 טימ טָאה ןעטדנַאזעג םעד ןופ יורפ איד רעבָא ,רהיא ןענעוו ןעלהעצרעד טלָאװעג

 : ןעגָאלשעגרעביא םהיא קערש ןעטפאהסַאּפש

 .ןעכַאז עכילקערש עגיזָאד איד ןעגעוו טינ טלהעצרעד ,טסגילעפעג --

 -קערש עזעיד ןופ ןיוש ךָאד ןעסייוו עלַא זַא טרפב ,טינ ךיא לע ,ֹונ ---

 .ןעכַאז עכיל
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 יוזא ןעוועג זיולב טלָאװ סָאד ביוא ,זיהַא ןערהָאפעג ןעטלָאװ עלַא ןוא --
 .ַאיאקכַאימ ןיטסריפ טגָאזעג טָאה --- ארעּפָא איוו ,ןעמונעגנָא םוג

6 

 ןיטסריפ ןוא טירט טרעהרעד ךיז ןעבָאה רהיט סגנַאגניירַא רעד ןיא
 .יקסנַארוװ ףיוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה ,אנינעראק זיא סָאד זַא גידנעסיוו ,יסטעב
 ןערָאברעדנָאז ַא טַאהעג טָאה םינּפ ןייז ןוא רהיט רעד ףיוא ןהָאטענ קוק א טָאה רע
 -וצ רהעז ךיוא ייברעד ןוא ךילגנירדכרוד ,דיירפ טימ טָאה רע .קורדשיוא םעיינ
 -ענפיוא םַאזגנַאל ךיז טָאה ןוא רענעמוקעגניירַא רעד ףיוא טקוקעג ןעטלַאהעגקיר
 דאדג ךיז גידנעטלַאה ,רעמיא איו ,ַאננַא ןעמוקעגניירַא זיא לָאז ןיא ,ןעביוה
 ,טירט עכילטע טכַאמעג איז טָאה קילב רהיא ןופ גנוטכיר איד גידנעטייב טינ ןוא
 טנעבייצעגסיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,טָארט ןעטכייל ןוא ןעטסעפ ,ןעלענש םענעי טימ
 רעד וצ ןעגנַאנענוצ ?יא איז ,ןעמַאד-סטפַאשלעזעג ערעדנַא ןופ גנַאג םעד ןופ
 טימ ןוא ןהָאטעג ל?עניימש ַא טָאה ,דנַאה רהיא ןהָאטעג קירד א טָאה ,ןיהטריוו
 טגיינרעפ ףעיט ךיז טָאה רע ,ןיקסנָארוי וצ ךיז טקוקעגמוא פעכיימש ןעבלעי םעד
 | ,להוטש ַא טקורעגוצ רהיא רַאפ טָאה ןוא

 !ערָאװעג טיור זיא ,ּפָאק ןופ לעקָאש ַא טימ ןיולב טרעפטנעעג טָאה איז
 איד וצ ּפָאק |'טימ גידנהָאט גיינ ַא ,דלַאב רעבָא .טנעקלָאװעגנָא ךיז טָאה ןוא
 -עג דנעוו א ךיז איז טָאה ,דנעה עטקערטשעגסיוא איד גידנעקירד ןוא עטנאקעב
 ; ןיהטריוו רעד וצ ןהָאט

 -וק רעהירפ טלָאװעג בָאה ןוא אידיל ןיפערג רעד ייב ןעוועג ןיב ךייא ---
 ןַא רהעז .ןהאשוד רעס ןעוועג זיא רהיא ייב ,ןעסעזרַאפ רעבָא ךיז בָאה ,ןעמ
 ,רעטנַאסערעטניא

 ? רענַאיססימ רעד זיא סָאד ,ךַא --
 | | ,סעטנאסערעטניא רהעז רעידניא איד ןופ ןעבעל םעד ןעגעוו טלרעצרעד טָאה רע ,אי --
 ,טשעלרַאפ ןעמ סָאװ ,ּפמָאל ַא ןופ רעייפ רעד איו ,טלעקיוועג רעדיוו | ךיז טָאה ,ןעמוק רהיא ןופ ןעסירעגרעביא ךיז טָאה סָאװ ,ךערּפשעג סָאד
 .םהיא ןיא טבעילרעפ ראג זיא אוועיסַאקוװ .ןהעש טדער רע .ןעהעזעג םהיא בָאה ךיא .ןהאשזד רעס ,אי ! ןהאשזד רעס ---
 טימ ןעהטַארייה טהעג אוועיסאלוו ערעגנוי איד זַא ,תמא סָאד זיא --

 ? ןעווָאּפָאט
 .ןעדעישטנע ןיוש זיא סָאד זַא טגָאז ןעמ ,אי --
 ַא זיא סָאד זַא ,טגָאז ןעמ .ןערעטלע איד ףיוא ךיז רעדנואוו ךיא ---

 | ,טפאשנעדייל סיוא ךודיש
 -ייז ךייא ייב עפירגעב עלאיוואולידיטנא עכלעוו ? טפאשנעדייל סיוא ---
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 -עג םעד טגָאזעג טָאה -- ? טפַאשנעדייל ןעגעוו טציא סָאד טדער רעוװ !} ןענ
 .יורפ סנעטדנַאז

 ךיז טבעל עדָאמ עטלַא ,עשירַאנ עגיזָאד איד ? ןעכַאמ וצ זיא סָאװ --- -

 | .יקסנָארוװ טגָאזעג טָאה -- םיוא םינ ץלַא ךָאנ |
 רעד .רַאפ ךָאנ ךיז ןעטלַאד סָאװ ,איד רַאפ סָאד זיא רעגרע ָאטסעד ---

 ,גנוננעכערסיוא ןופ רונ תונותח עכילקילג ןעק ךיא .עדָאמ רעגיזָאד
 -וצ גנונעכער סיוא תונותח זַא ,טּפָא ױזַא טריסַאּפ רַאפרעד רעבָא ,אי --

 ,טפַאשנערייל ענעי ןֶא טמוק סע סָאװ ,רַאפרעד עקַאט ביוטש איוו ךיז ןעהילפ

 | .יקסנָארוו טגָאזעג טָאה -- טנעקרענַא טינ טָאה ןעמ עכלעוו
 ןעוו ,ענעי ןעמ טלַאה גנונעכערסיוא טיול ןעהטארייה רַאפ רעכָא --- |

 ןעמ ,ןיטַאלרַאקס איוו ױזַא זיא סָאד .,טעוװ'עגושמ'רעביא ןיוש ךיז ןעבָאה עדייב

 .ןעמוקרעביא סָאד ףרַאד
 עבעיל ןעפּפמיאוצנייא ךילטסניק ןענרעלסיוא ךיז ןעמ ףרַאד ןַאד -- |
 .ןעקָאּפ איוו ױזַא

 עכריק ַַא ןופ ?'שמש א ןיא טבעילרעפ ןעוועג דנעגוי רעד ןיא ןיב ךיא ---
 -עג רימ םָאה סָאד וצ טינ סייוו ךיא --- ַאיַאקכַאימ ןיטסריפ טנָאזעג טָאה---

 - | | .ןעפלָאה
 זיא ,עבעיל ןענעקרעד ןענַאק וצ םוא זַא ,סַאּפש ןהֶא ,ןיימ ךיא ,ןיינ ---

 ןיטסריפ טגָאזעג טָאה -- ןעטכיררַאפ ךָאנרעד ןוא ןעכַאמ וצ תועט א גיטיונ -
 יי | ,יסטעב

 -דנַאזעג םעד טגָאזעג טפַאהסַאּפש טָאה -- ? הנותח רעד ך ךאנ וליפא --- |
 ,יורפ סנעט

 טַאמָאלּפיד י רעד טָאה -- ןענבָאה וצ הטרח טעּמש טינ לָאמ ןייק זיא סע ---

 :ךורּפש ןעשילגנע ןַא טריטיצ

 תועט ַא ףרַאד ןעמי -- ,"סטעב טּפַאכענרעטנוא טָאה --- יוזא עקַאט -- |

 -עג ךיז איז טָאה -- ? םעד ןענעוו רהיא טקנייד איו .ןעטכיררַאפ ןוא ןעבָאק

 ףיֹוא לעכיימש ןעטרַאה ןערַאבקרעמַאב ַא םיוק טימ טָאה עכלעוו ,אננַא וצ טעדנעוו

 .ךערּפשעג םעד טרעהענ ןעּפיל איד

 -ױצעגבָארַא רעד טימ גידנעלעיפש ,טגָאזעג ַאננַא טָאה -- ,ןיימ ךיא ---| |

 -יוו זיא ןַאד ןע'לכש לעיפ ױזַא ּפעק לעיפיוו ביוא ...ןיימ .ךיא---הושדנאה רענעג

 | .עבעיל םינימ ?עיפ ױזַא רעצרעה לעיפ

 טרַאװעג ץרַאה ןעדנעּפַאלק ַא טימ ןוא ַאננַא ףיוא טקוקעג טָאה יקסנָארוװ

 איז  ןעוו ,רהַאפעג א ךָאנ איוו טצפיזעגבָא ךיז טָאה רע .ןעגָאז טעוו איז סָאװ |

 .רעטרעוו איד טדערענסיורא טָאה

 ,רימ טביירש ןעמ ,ףעירב ַא אווקסָאמ ןופ ןעטלַאהרע בָאה ךיא ןוא --=|

 .קנַארק רהעז זיא ַאיַאקצַאברעשטש יטיק זַא

 : םהיא וצ סעדנעוועג גנולצולּפ ךיז טָאה איז
 .יקסנָארװ טגָאזעג טנעקלָאוװרעּפ טָאה -- ? ךילקריוו ---

 .ןהָאטעג קוק ַא ;ניירטש םהיא ףיוא טָאה ַאננַא

 ? טינ סָאר טריסערעטניא ךייא ---
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 געמ ןעמ ביוא ,ךילמענ ךייא ןעמ טביירש סָאװ .רהעז ,טרהעקרַאֿפ ---
 | | | ,טגערפענ רע טָאה -- ? ןעסיוו

 .יסטעב וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה ַאננַא
 -ניה ךיז גידנעלעטשבָא ,טגָאזעג איז טָאה --- עעהט ססַאט ַא רימ טיג --

 | ,?הוטש רהיא רעט
 ןעגנַאנעגוצ יקסנָארוװ זיא עעהט ןעסָאנוצ טָאה יסטעב סָאװ טייצ רעד ןיא

 | : .ַאננַא וצ
 .טלָאהרעדיװ רע טָאה --- ?ךייא ןעמ טביירש עשזיסָאוװ ---
 ןיא גילעדַאנוא סָאװ ,טינ ןעהעטשרַאפ טײלסנַאמ ןַא ,טפָא קנייד ךיא ---

 --- םהיא גידנערעפטנע טינ ,אננַא טגָאזעג טָאה --- םעד ןענעוו רעמיא ןעדייר ןוא
 | .ןעגָאז טלָאװעג גנַאל ןיוש ךייא בָאה ךיא

 -יט-לעקניוו םייב טצעזעג ךיז טָאה ןוא טירט עכילטע טכבַאמעג טָאה איז
 .ןעמאבלא ןעגעלעג ןענייז סע ןעכלעוו ףיוא ?עש

 ---רעטרעוו ערעייא ןופ גנוטיידעב איד ןעצנַאג ןיא טינ העטשרַאפ ךיא --
 ,עעהט סטַאט איד רהיא גידנעגנאלרעד ,טגָאזעג רע טָאה

 ךיילג ךיז טָאה רע ןוא ךיז ןעבעל ןאוויד ן'פיוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה איז
 | | | .טצעזעו

 נידנעקוק טינ טגָאזעג איז טָאה --- ןעגָאז טלָאװעג ךייא בָאה ךיא ,אי ---
 .טכעלש רהעז ,טכעלש ,טכעלש טלעדנַאהעג טָאה רהיא -- ; םהיא ףיוא |

 ןיא רעוו רעבָא ? טלעדנאהעג טכעלש בָאה ךיא זַא ,טינ ןעד ךיא סייוו ---
  ?טלעדנאהעג ױזַא בָאה ךיא סָאװ ,עכַאזרוא איד

 -נעקוק גניירטש ,טגָאזעג .איז טָאה --- ? סָאד רימ רהיא טגַאז סאוו וצ ---
 .םהיא ףיוא גיד

 ,דיירפ טימ ןוא טסיירד טרעפטנעעג רע טָאה -- סָאוװ וצ טסייוו רחיא--
 .ןעגיוא איד גידנעזָאלבָארַא טינ ןוא קילב רהיֵא גידנעגעגַאב

 .טשימוצ ךיז טָאה איז רונ ,רע טינ
 .טגָאזעג איז טָאה -- טינ ץרַאה ןייק טָאה רהיא זא ,רונ טזייוועב סָאד ---

 -רעד ןוא ץרַאה א אי טָאה דע סָאד ,סייוו איז זַא ,טדערעג טָאה קילב רהיא רעבָא
 ,ארומ םהיא ראפ איז טָאה רַאפ

 ,תועט א ןעוועג זיא ,טדערעג סָאװ-רונ טָאה רהיא סָאװ ןעגעוו ,סָאד --
 .עבעיל טינ ןוא

 סָאד ןעכערּפשוצסױא ןעטָאברעפ ךייא בָאה ךיא זַא ,טקניידעג רהיא---
 טגָאזעג רעדיוש א טימ טָאה --- טרָאװ עטפַאהלעקע עגיזָאד סָאד ,טרָאװ עגיזָאד
 -א ב ר ע פ טרָאװ ןייא םעד טימ זַא ,טלהיפרעד איז טָאה ָאד רעבָא } ַאגנַא
 םהיא ףיוא עטכער עסיוועג ךיז טמהענ איז זא ,ןעזעיוועג ןיוש איז טָאה ןע ס
 .עבעיכ ןעגעוו ןעדייר וצ םהיא ןעגיואוועב איז טָאה ןיוש ןיילא טימרעד ןוא

 ,טצעזעגטרָאפ איז טָאה -- ןעגָאז טלָאװעג גנַאֿל ךייא סָאד בָאה ךיא --
 רעד ןופ גידנעמאלפ ןעצנַאג ןיא ןוא ןעניוא איד ןיא םהיא ןעסָאלשטנע גידנעקוק
 -עג ענטשימוא ךיא ןיב טנייה ןוא --- םינּפ רהיא טהירבעג טָאה סָאװ ,טייקטיור
 ךייא םוא ןערהָאּפוצ ןעמוקעג ןיב ךיא .ןעפערט ךייא לעוו ךיא זא ,גידנעסיוו ןעמוק
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 כינ םענייק ראפ ?הָאמ ןייק ךָאנ ןיב ךיא .ןענידנע ךיז זומ סָאד זא ,ןעגָאז וצ
 .סעּפע ןיא גידלוש ךיז ןעלהיפ וצ ךימ טגניווצ רהיא ןוא ,ןערָאװעג טיור

 רעד ןופ טשאררעביא ןעוועג זיא ןוא רהיא ףיוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה רע |
 .םינּפ רהיא ןופ טייהנהעש רעניטסייג רעיינ

 ןוא ךאפנייא טנָאזעג רע טָאה --- ? רימ ןופ רהיא טליוו סָאװ ---

  ,טסנערע
 יטיק ייב ןעטעב ןוא אווקסָאמ ןייק ןערהָאפ טלָאז רהיא זַא ,?יוװ ךיא ---

 .טגָאזעג איז טָאה --- גנוהייצרעפ
 .טרעפטנעעג רע טָאה -- טינ סָאד טליוו רהיא --

 ןוא ,ןעגָאז וצ ךיז טגניווצ איז סָאװ ,סָאד טגָאז איז זא ,ןעהעזעג טָאה רע

 .ליוו איז סָאװ ,סָאד טינ
 --- טלעמרומעג איז טָאה -- טגָאז רהיא איוו ,ךימ טבעיל רהיא ביוא ---

 .ןייז גיהור לָאז ךיא זַא ,טכַאמ ןַאד
 .ןהָאטעג ןייש ַא טָאה טכיזעג ןייז
 ; ןעבעל עצנַאג סָאד רימ ראפ טייז רהיא זא ,טינ ןעד רהיא טסייוו ---

 ןיא ךיז .ןעבעג טינ ךייא ךיוא סָאד ןָאק ןוא טינ ךיא סייוו עהור ןייק ןופ רעבָא !
 -נוזעב ךיז ןופ ןוא רעדנוזעב ךייא ןופ ןעקנייד טינ ןָאק ךיא .אי .. .עבעיל ,ןעצנַאג
 -כילגעמ ןייק סיוארָאפ סינ העז ךיא ןוא .סנייא רימ ראפ זיא ךיא ןוא רהיא .רעד
 -כילגעמ איד העז ךיא .ךייא ראפ טינ ןוא ךיז ראפ טינ ,הור ןופ טייק
 ,קילג ןופ טייקכילגעמ איד העז ךיא רעדָא ...קילננוא ,גנולפייווצרעפ ןופ טייק
 זיולב טגידנעעג רע טָאה -- 4 ךילגעמנוא ןעד סָאד זיא ...! קילנ ןעכלעוו ןוא
 .טרעהעג טָאה איז רעבָא ,ןעּפיל איד טימ

 ,סָאד ןענָאז וצ לכש רהיא ןופ ןעטפערק עלא טגניירטשעגנָא טָאה איז
 רהיא םהיא ףיוא טלעטשעגבָא ךיז טָאה םעד טאטשנא רעבָא ; ףרַאד ןעמ סָאװ

 | .טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה איז ןוא עבעיפ טימ לופ קילב

 ןעוו ןאד -- ןהָאטעג טכארט א גנוקיצטנע טימ רע טָאה -- ! סָאד זיא טא, |
 טעוװ סע זַא ,טכודעג ןיוש ךיז טָאה סע ןעוו ןוא טלעפייווצרעפ ןעוועג ןיוש ןיב ךיא

 ",ןיילא סָאד טהעטשעג איז .ךימ טבעיל איז ! סָאד זיא טָא --- ןייז טינ ףוס ןייק
 עגיזָאד איד טינ ?הָאמ ןייק רימ וצ טדער ,רימ בעילוצ ךָאד סע טוהט ---

 ְרעבָא ,רעטרעוו טימ טגָאזעג איז טָאה -- דניירפ עטונ ןייז רימָאל ןוא ,רעטרעוו

 | .סערעדנא סָאװ רָאג טדערעג טָאה קילב רהיא-

 וצ ןוא .ןיילא סָאד טסייוו רהיא ,ןייז טינ ר"מ ןעלעוו דניירפ ןייק ---

 ,ןעשנעמ ןעשיווצ עטסכילקילגנוא איד רעדָא עטסכילקילג איד יז רימ ןעלעוו

 | .טכַאמ רעייא ןיא זיא סָאד

 : ןענָאלשעגרעביא טָאה רע רעבָא ,ןעגָאז סָאװ טלָאװעג טָאה איז
 ,ןעדייל ,ןעפָאה וצ טכער סָאד טעב ךיא : סנייא זיולב ךָאד טעב ךיא ---

 -רעפ רימ טסייה ןַאד ,ךילגעמנוא ןיא סָאד וליפא ביוא רונ ; טציא איו יוזא
 ןיימ ביוא ,ןעהעז טינ ךימ סעוו רהיא .ןעדניוושרעפ לע ךיא ןוא ,ןעדניווש
 | .רעווש ךייא ראפ זיא טייהנעזעוונא

 .ןעביירטרעפ טינ ץעגרע ךייא ליוו ךיא --
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 טָאה -- יא סע איו רעביא סעלא טזָאל .טינ ךאז ןייק זיולב טרעדנע ---
 ,ןאמ רעייא זיא טָא -- עמיטש רעדנערעטיצ ַא טימ טגנָאזעג רע

 "נאסקעלא ייסקעלא ןעמוקענניירא ןיא טוניפ רעזיד ןיא ,ךילקריוו
 .גנַאג ןעטרעּפמולעגנוא ,ןעגיהור ןייז טימ שטיווָארד

 ןיהטריוו רעד וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא ,ןיקסנארוו ןוא יורפ ןייז גידנעקוקעב
 ןייז טימ ןעדייר ֹוצ ןעביוהעגנָא רע טָאה ,עעהט סַאט ַא ייב ךיז גידנעצעז ןוא
 ןעטפַאהסַאּפש ןעכילנהעוועג ןייז טימ ,עמיטש רערַאברעה רעמיא ,רעטלייאעג טינ
 ' .םעּפע ןעצימע טימ ךיז גידנעצייר ,ןָאט

 -עב ,טגָאזעג רע טָאה --- טקעלפמָאק ןעלופ ןיא זיא עילובמַאר רעייא ---
 .ןעזומ איד ןוא זעיצַארנ איד -- : טפַאשלעזעג עצנַאג איד גידנעקוק

 ןעגיזָאד םעד טאהעג בעיל טינ להָאמ ןייק טָאה יסטעב ןיטסריפ רעבָא
 ןיהטריוו עגולק א איוִי ,ןוא ,ןעפורעגנָא סָאד איז טָאה "גנירינס, -- םענייז ןָאט

 -ענלא ןעגעוו ךערּפשעג ןעטסנערע ןא ףיוא טרהיפענפיורא ךיילנ םהיא איז טָאה

 ןעגיוצעגניירא דלַאב זיא שטיװָארדנַאסקעלא ייסקעלא .טכילפּפ-רעטילימ עניימ
 םעד ןעגידייהטראפ טסנערע ןעביוהעגנָא ןיוש טָאה ןוא ךערּפשעג ןיא ןערָאװעג
 .ןעפירגעגנָא טָאה יסטעב ןיטסריפ ןעכלעוו ,להעפאב-סגנורעיגער םעיינ

 םעניילק ם'ייב ןעציז טצעזעגטרַאפ ץלַא ךָאנ ןעבָאה אננַא ןוא יקסנארדוו
 .לעשיט

 -ַאד / ןייא ןהָאטענ עצּפעש א טָאה -- גידנעטשנַאנוא ךָאד טרעוו סָאד --
 ,ןאמ רהיא ןוא יקסנָארװ ,אנינערַאק ףיוא ןעגיוא איד טימ גידנעזייוונַא ,עמ

 ,ןידניירפ ס'ַאננַא טרעפטנעעג טָאה -- טגָאזעג ךייא בָאה ךיא ,סָאװ ---

 ,ןעוועג ָאד ןענייז סָאװ עלא טעמכ ,ןעמַאד עגיזָאד איד זיולב םינ רעבָא
 ףיוא טקוקעג ?הָאמ עכילטע ןעבָאה ןיילא יפטעב ןוא איאקכאימ ןיטסריפ וליפא

 איוו יוזא ,ןיירק םעניימעגלא םעד ןופ טרעטייוורעד ךיז ןעבָאה סאו ייווצ איד
 רעד ןעוועג זיא שטיוװַארדנאסקעלא ייסקעלא זיולב .טרעטשעג ייז טלָאװ סָאד
 ןוא טייז רענעי ןיא ןהָאטעג קוק א טינ ?הָאמ ןייא ןייק טָאה סָאװ ,רעגיצנייא
 .ךערּפשעג ןעטנַאסערעטניא ,םענעביוהעגנא םעד ןופ ןעגיוצעגבָא טינ ךיז טָאה

 טכַאמעג טָאה סָאד סָאװ ,קורהנייא ןעמהענעגנַאנוא םעד גידנעקרעמַאב
 -רעּפ רעדנא ןא ץטַאלּפ רהיא ףיוא טקורענוצ יסטעב ןיטסריפ טָאה ןעמעלַא ףיוא

 ןוא דייר סעשטיװָאדדנַאסקעלַא ײסקעלַא וצ ןערעהוצ ךיז לָאז רעכלעוו ,ןָאז

 .ַאננַא וצ ןעגנַאגעגוצ ןיילַא זיא
 ןופ טייקכילטקניּפ איד ןוא טייקרהַאלק איד רעמיא רעדנואוועב ךיא ---

 עלאטנעדנעצסנארט עמאס איד -- טנָאזעג איז טָאה --- עקירדסיוא סנַאמ רעייא
 .טדער רע ןעוו ךילגנענוצ רימ ראפ ןרעוו עפירנעב

 ןופ לעכיימש םעד טימ גידנענייש ,אננא טגָאזעג טָאה -- ! אי ,א --
 ,טנָאזעג רהיא טָאה יסטעב סָאװ ,טרָאװו ןייא ןייק גידנעהעטשראפ טינ ןוא קילג
 םעד ןיא ?ײהטנַא-ןעמונעג טָאה ןוא שיט ןעסיורג םוצ ןעגנַאנעגרעביא זיא איז
 ,ךערּפשעג םעניײמענלַא

 -עגוצ שטיװַָארדנַאסקעלא ייסקעלא זיא עדנוטש עבלַאה א ייב גידנעציז
 ; ןעמאזוצ םייהא ןערהָאפ וצ ןעגָאלשעגרַאפ רהיא טָאה ןוא יורפ ןייז וצ ןעגנַאג
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 וצ ןעביילב טעװ איז זא ,טרעפטנעעג טָאה ,םהיא ףיוא גידנעקוק טינ ,איז רעבָא
 .קעווא זיא ןוא טנעגעזעגבָא ךיז טָאה שטיווָארדנאסקעלא ייסקעלא .טיורבדדנעבא

 -לַאהעגנייא םיוק טָאה ,רעשטוק סנינעראק ,ראטאט רעקיד ,רעטלַא רעד
 ךיז טָאה רעכלעוו ,ןַאּפשעג טייז רעקניל רעד ףיוא דרעפ םענערָארּפרעּפ םעד ןעט
 איד גידנענעפע ,ןענַאטשעג זיא ייקאל רעד ,רהָאפוצ ם'ייב ךיוה רעד ןיא ןעביוהעג
 ןעפָא ןעטלַאהעג טָאד ןוא ןענַאטשעג זיא ראצייווש רעד .עטערַאק ןופ ?ערהיט
 ,רעניילק רעד טימ טעליּפשעגבָא טָאה אנוועידאקרא .אננא ,רהיט-ןעסיורד איד
 לעטנַאמ-רעטופ ןופ לעקעה םעד ןופ לעברַא איד ןופ ןעציּפש איד דנאה רעלענש
 רהיא וצ סָאװ ,טרעהעג גנוקיצטנע טימ איז טָאה ,ּפָאק םעד גידנעגיױבנָא ,ןוא
 .טיילנעב איז טָאה רעכלעוו ,יקסנארוו טדערעג טָאה

 ןופ רעדָאפ ךיא ןוא ; טנָאזעג טינ ךאז ןייק ,ךייא טלָאמ ,טָאה רהיא--
 -דניירפ טינ זא ,טסייוו רהיא רעבָא -- טדערעג רע טָאה -- טינ ךאז ןייק ךייא
 ןיא סָאד ; ןעבעל ןיא קילג ןייא רונ ךילגעמ זיא רימ ראפ ,גיטיונ זיא טפַאש

 . .עבעיל ,אי ..,בעיל טינ יוזא טָאה רהיא ןעכלעוו ,טרָאװ סענעי
 עטסנינייווניא א טימ ,םאזגנַאל טלָאהרעדיװ איז טָאה -- .. .עבעיל --

 איד טעליּפשעגבָא טָאה איז סָאװ ,טייצ רעבלעזרעד ןיא ,גנולצולּפ ןוא עמיטש
 סָאװ ,ראפרעד טרָאוװ םעד בעיל טינ בָאה ךיא -- : טגיילעגוצ איז טָאה ,ןעציּפש |

 ןהעטשראפ טנָאק רהיא רעדייא ,רהעמ לעיפ ,גנוטיידעב לעיפוצ רימ ראפ טָאה סע
 / !ןעהעזרעדיוו ףיוא --- סכיזעג ןיא םהיא ןהָאטעג קוק ַא טָאה איז ןוא ---

 -רעפ איז זיא טירט עלענש טימ ןוא דנַאה איד טגנַאלרעד םהיא טָאה איז
 .עטערַאק ןיא ןעדנואוושרעפ זיא ןוא רַאצייװש םעד ייברעפ ןעגנַאגעגייב

 רע .טהירבעג םהיא ןעבָאה דנאה רהיא ןופ גנורהירעב איד ,קילב רהיא |
 ןוא טרהירעב רהיא טָאה איז ואוו ,ץַאלּפ םעד ףיוא דנַאה ןייז ןהָאטעג סוק ַא טָאה ||

 ןיא זַא ,ןייזטסואוועעב םעד טימ ,רעכילקילנ ַא םייהַא ןערהָאפעגקעװַא זיא רע
 קעווצ ןייז ןופ גנוכייררע רעד וצ ןערָאװעג רעטנהענ רע זיא דנעבַא ןעגיזָאד םעד
 | : ,טאנָאמ ייווצ עטצעל איד ןיא סלַא רהעמ

8 | 
 -נוא ןוא סערעדנוזעב ןייק ןענופעג טינ טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא

 רעדנוזעב ַא ייב יקסנָארוװ טימ ןעסעזעג זיא יורפ ןייז סָאוו ,ןיירעד סעגידנעטשנא
 ןַא ,טקרעמַאב רעבָא טָאה רע ; טסעומשעג גידעבעל סעּפע ןעגעוו ןעבָאה ןוא שיט
 סערעדנוזעב סעּפע סלַא ךיז ןעזיוועגסיוא סָאד טָאה לאז ןיא ערעדנַא איד רַאפ
 טינ סלַא טכודעג ךיוא םהיא סָאד ךיז טָאה םוראד ןוא ,סענידנעטשנַא טינ ןוא
 .יורפ רעד ןעגָאז םעד ןעגעוו ףרַאד ןעמ זַא ,ןעסָאלשעב טָאה רע .גידנעטשנא

 שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא זיא םייהַא טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה רע ןעוו |
 ךיז טָאה ,ךילנהעוועג ןהָאט סָאד טגעלפ רע איוו ,טעניבַאק ןיא ךיז וצ רעבירַא
 ןיא ץַאלּפמ םעד רעסעמ-סדיינשפיוא םעד טימ נידנענעפע ,לעטופ ןיא טצעזעג
 -עג ןהָאט טגעלפ רע איוו ,סנייא זיב ןעזעלעג טָאה ןוא ,עװטסּפַאּפ ןעגעוו ךובי
 ַא ןוא ןערעטש ןעכיוה ןייז ןהָאטעג ביר ַא רע טָאה ןעוו טינ ןעוו רונ ; ךילנהעוו
 .סעּפע גידנעגָאיבא איו ,ּפָאק ן'טימ ןהָאטעג לעסיורט

 - ןהָאטעגנָא טָאה ןוא ןענַאטשעגפיוא רע זיא עדנוטש רעטנהעוועג רעד ןיא
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 אנוועידאקרא אננַא .ןעפָאלש םוצ גיטרַאפ ךיז גידנעכַאמ ,גוצנא ןעכילטכענ ןייז
 רעבָא ,ןעביוא היורא רע זיא עװכַאּפ ןרעטנוא ךוב םעד טימ .ןעוועג םינ ךָאנ זיא
 ןעגנוטכַארטעב ןוא ןעקנַאדעג עכילנהעוועג טָאטשנא ,דנעבַא ןעגיטנייה םעד ןיא
 טימ לופ ןעוועג ןעקנַאדעג ענייז ןענייז ,טמַא ןייז ןופ ןעטייהנעגעלעגנַא ןעגעוו
 רע .ןעּפָארטעג רהיא טימ טָאה סָאװ ,סעמהענעגנַאנוא סעּפע טימ ןוא יורפ רעד
 איד גידנעגיילרעפ רונ ,טעב ןיא ךיז טגיילעג טינ ,טייהנהעוועג ןייז ןעגעג ,טָאה
 רעביא קירוצ ןוא ןיה ןהעג ןעמונעג ךיז רע טָאה ,ןעקור ןרעטניה דנעה ענעסָאלשעג
 רעהירפ ףרַאד רע זַא ,גידנעלהיפ ,ןעגייל טנַאקעג טינ ּךיז טָאה רע .ןערעמיצ איד
 .דנאטשמוא םעיינ םעד ןעקניידעב טגנידעבנוא

 ןעמ זַא ןעסָאלשעב ןיילַא ךיז ייב טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןעוו
 טכייל רהעז ןעזיוועגסיוא סָאד םהיא ךיז טָאה ,יורפ רעד טימ ןעדייררעביא ףרַאד
 -יינ םעד ןעטכארטעב ןעביױהעגנָא טָאה רע ןעוו ,טציא רעבָא ; ךַאפנייא ןוא
 רהעז סלַא טלעטשעגסיורא םהיא רַאפ ךיז סָאד טָאה ,דנַאטשמוא םענענַאטשטנע
 ,רעווש ןוא טריצילּפמָאק

 טכוזרעפייא .גיטכיזרעפייא טינ ןעוועג זיא שטיווָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא
 םרַאד יורפ רעד וצ ןוא ,יורפ רעד רַאּפ גנוגידיילעב ַא זיא גנוגייצרעביא ןייז טיול
 יורפ עגנוי ןייז זַא ,ןיירעד ןייז רעכיז גידנעטשלָאפ .ה .ד ,ןעיורטרעפ ןעבָאה ןעמ
 סָאד ? ןעיורטרעפ אזַא ןעבָאה חרַאד ןעמ סָאװ רַאפ .ןעבעיל רעמיא םהיא טעוו
 -רעפנוא ןייק טלהיפעג טינ טָאה רע רונ ; טגערפעג טינ לָאמ ןייק ךיז רע טָאד
 -דנעש ַא זיא טכוזרעפייא זַא ,גנוגייצרעביא ןייז םגה ,רעבָא םציא ,טייקכיליורט
 טהעטש רע זַא ,טלהיפעג ךָאד רע טָאה ,ןערָאװעג טרעטשוצ םינ זיא ,להיפעג ךיל
 -עג טינ טָאה רע ןוא ,סעגיניזנוא ןוא סעשיגַאלנוא סעּפע טימ םינּפ לא םינּפ
 : , ,ןהָאט וצ זיא סָאװ ,טסואוו

 -על םעד טימ םינּפ לא םינּפ ןענַאטשעג זיא שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 רעסיוא ,ןעמעוו וצ עבעיל ןעלהיפ לָאז יורפ ןייז זַא ,טייקכילגעמ רעד טימ ,ןעב
 ,ךילדנעטשרעפנוא ןוא גניניזנוא סלַא ןעזיוועגסיוא םהיא ךיז טָאה סָאד ןוא ,םהיא
 ײסקעלַא טָאה ןעבעל ןעצנאג ןייז .אפוג ןעבעל סאד ןעוועג זיא סָאד לייוו רַאפרעד
 ןהָאט וצ טָאהעג טָאה סָאװ ,ןערעפס עכילטמַא ןיא טײברַאעג שטיװָארדנַאסקעלַא
 -יוטשעגנָא ךיז טָאד רע ןעוו לָאמ סעדעי ןוא .ןעבעל ןופ גנולגעיּפשבא רעד טימ
 ,טלהיפענ רע טָאה טציא .טקורענבָא ךיז רע טָאה ,אפוג ןעבעל םעד ףיוא ןעס
 -ץולּפ ןוא דנורנבא ןַא רעביא קירב םעד רעבירַא גיהור זיא רעכלעוו שנעמ ַא איוו
 -ָאד רעד .םוהת ַא זיא סרָאד ןוא ןעמונוצ זיא קירב רעד זַא ,גידנעהעזרעד גנול
 רעכילטסניק רענעי ןעוועג זיא קירב רעד ,אפוג ןעבעל סָאד ןעוועג ןיא םוהת רעגיז
 ןענייז םהיא .שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טבעלעגכרוד טָאה סע ןעכלעוו ,ןעבעל
 יורפ ןייז רַאֿפ טייקכילגעמ רעד ןעגעוו ןעגַארפ ןעמוקעגפיוא לָאמ ןעטשרע םוצ
 | .רַאפרעד ןעקַארשעג ךיז טָאה רע ןוא ןעצימע ןעבעיל וצ

 ןוא ןיה טירט עכיילג טימ ןעגנַאגעגמורַא רע זיא ךיז גידנהָאטסיױא טינ)
 -שיט ןייא טימ ןעטכיולעב ןעוועג זיא סָאװ ,טעקרַאּפ ןעגיכליה םעד רעביא קירוצ
 סָאד ןעכלעוו ןיא ,רעמיצ-טסַאג ןרעטסניפ םעד ןופ ךיּפעט םעד רעביא ,ּפמָאל
 טערטרָאּפ ןעטכַאמענ גנַאל טינ ,ןעסיורג םעד ףיוא זיולב טניישעגבא טָאה טכיל
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 סע ואוו ,טעניבַאק רהיא ךרוד ןוא ,ןַאװיד ן'רעביא ןעננַאהעגנ זיא סָאװ ,םענייז
 -רעפ ערהיא ןופ טערטרָאּפ םעד גידנעטכיילעב ,טכיל ייווצ טנערבעג ןעבָאה
 .םהיא ןענייז עכלעוו ,ןעכַאז שיט ביירש ענהעש איד ןוא ןענידניירפ  ןוא עטדנַאװ
 זיא רעמיצ רהיא ךרוד .שיט-ביירש רהיא ףיוא טנאקעב טוג ױזַא גנַאל ןופ ןיוש

 רקירוצ רעדיוו ךיז טָאה ןוא רעמיצ-יפַָאלש ןופ רהיט רעד זיב ןעגנַאגענכרוד רע
 | | : יו .טרהעקעג

 ןוא טלעטשעגבא ךיז רע טָאה ,גנַאג-ריצַאּפש ןייז ןופ עקערטש רעדעי ףיוא

 ןעגָאזסיױרא ,ןעדיינשבא ןוא ןעסילשעב גידנעווטיונ זיא סע ,אי, :טגָאזעג ךיז

 ןהָאטעג רהעק א ךיז טָאה רע ןוא ,"סולשטנע םעד ןוא ףיורעד ןעקוק וצ ןיא סע איוו

 .-ופעג טינ טָאה רע ןוא "? סולשטנע ןעכלעוו ? סָאװ ןעגָאזסיױרא רעבָא , : קירוצ

 טָאה סָאװ -- טגערפעג ןיילַא ךיז רע טָאה -- ךילדנע ןוא, .רעפטנע ןייק ןענ

 עלַאמ ? סָאװ זיא ,ונ .םהיא טימ טדערעג גנַאל טָאה איז .טשינרָאג ? טריסַאּפ
 ןייז גיטכיזרעפייא ןיא ? ןעדייר ןעצימע טימ ןָאק טפַאשלעזעג ןיא יורפ ַא סָאװ
 רהעק ַא רעמיצ-פָאלש ןופ רהיט ןופ טָאה רע ןוא ."ךיז ןוא איז ןעגירדעינרע טסייה

 -ניפ םעד ןיא קירוצ ןייֹרַא זיא רע רונ איוו רעבָא ; לָאז םוצ רעדיוו ךיז ןהָאטעג

 ,ױזַא טינ זיא סע זַא ,טגָאזעג עמיטש ַא סעּפע םהיא טָאה ,רעמיצ-טסַאג ןערעטס

 אי סעּפע זיא סע זַא ,ןמיס ַא זיא ,טקרעמַאב סָאד ןעבָאה ערעדנַא ביוא זַא ןוא

 -טנע זומ סָאד ,אי, :טגָאזעג רעדיוו ךיז רעמיצ-ססע ןיא טָאה רע ןוא .ןַארַאפ

 ןוא ."ףיורעד קילב םענעגייא םעד ןעגָאזסיױרא ,ןעטינשעגבָא ןוא ןערעוו ןעדעיש

 ךיז רע טָאה ,קירוצ ףיוא ןהָאטעג רהעק ַא ךיז טָאה רע רעדייא לָאז ןיא רעדיוו

 סָאװ : טגערפעג ךיז ךָאנרעד טָאה ןוא ? ןעמ טסילשעב איו : ןהָאטעג נערפ ַא

 ךיז םָאה ןוא ,טינ ,ךַאז ןייק : טרעפטנעעג טָאה ןוא ? טריסַאּפ ךילטנעגייא טָאה

 ; יורפ איד טגירדעינרע סָאװ ?היפעג ַא זיא טכוזרעפייא זַא ,םעד ןעגעוו טנַאמרעד

 טָאה סעּפע זַא ,טגייצרעביא רעדיוו ןיוש ךיז רע טָאה רעמיצ ןעטייווצ ןיא רעבָא

 ןעצנַאג ַא טכַאמעגברוד ןעבָאה רעּפרעק ןייז איוו ןעקנַאדעג ענייז .טריסַאּפ

 טָאה ,טקרעמַאב סָאד טָאה רע .סעיינ סעּפע ןייק ףיוא גידנעלַאפפיורא טינ ,זיירק

 .טעניבַאק רהיא ןיא טצעזעג ךיז טָאה ןוא ןרעטש םעד ןהָאטעג בירַא

 לעטעצ םענעביוהעגנָא םעד ףיוא ןוא שיט רהיא ףיוא גידנעקוק ,ָאד ןוא

 נָא טָאה רע .טרעדנעעג גנולצולּפ ןעקנַאדעג ענייז ךיז ןעבָאה ,ןעגעלעג זיא סָאװ

 .טלהיפ איז סָאװ ןוא טכַארט איז סָאװ ןעגעוו ,רחיא ןעגעוו ןעטכַארט ןעביוהעג

 ערהיא ,ןעבעל ןעכילנעזרעּפ רהיא טלעטשעגרָאפ ךיז לָאמ ןעטשרע םוצ טָאה רע

 ףרַאד ןוא ןייז ןעק רהיא ייב זַא ,קנַאדעג רעד ןוא ,ןעגנַאלרעפ ערהיא ,ןעקנַאדענ

 זַא ,ךילקערש יוזא סלַא ןעזיוועגסיוא םהיא ךיז טָאה ,ןעבעל רעדנוזעב רהיא ןייז

 -עג איד טימ ךיז ןעגָארטוצרעביא .םהיא ןעביירטוצבא טלייאענ ךיז טָאה רע

 ,טַאהט עגיטסייג אזַא ןעוועג זיא ןָאזרעּפ רעדנַא ןַא ןיא ןעלהיפענ ןוא ןעקנַאד

 ַאזַא טנעכערעג טָאה רע .דמערפ ןעוועג ןעשטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא זיא סָאװ

 .ירעטסַאטנַאפ עכילרהעפעג רַאפ ןוא ךילדעש רַאפ טײברַא עגיטסייג
 טציא סָאװ --- טכַארטעג רע טָאה --- סָאד זיא סעֶלַא ןופ רעכילקערש ןוא ,= |

 םעד ןעגעוו טכַארטעג טָאה רע) עדנע וצ טמוק טייהנעגעלעגנַא ןיימ ןעוו ךילמענ

 ױזַא ןעבָאה ףרַאד ךיא ןעוו ,(טרהיפענכרוד טציא טָאה רע ןעכלעוו ,טקעיארּפ

100 



 אנינעראק אננא

 ףיורא רימ ףיוא סָאד טלַאפ טציא טָא -- טפַארק עגיטסייג לעיפ ױזַא ,הור ל?עיפ :
 ןופ טינ ןיב ךיא ?ןעכאמ ןעמ ןָאק סָאװ רעבָא ,טייקניחורנוא ענינניזנוא ַאזַא
 ןייק ןעבָאה ןוא טסגנַא ןוא טייקניהורנוא רעבירַא ןעגָארט סָאװ ,ןעשנעמ איד

 ,"ןיירַא םינּפ ןיא ייז ןהָאט קוק א טינ ןעטפערק

 טגָאזעג רע טָאה -- ןעפרַאוובָא ןוא ןעסילשעב ,ןעטכַארטעב זופ ךיא ---

 | | ,ךיוה רעד ןיא
 רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןעגעוו ,ןעלהיפענ ערהיא ןענעוו ןענַארפ איד,

 ןופ ךַאז א זיא סָאד ,ךַאז ןיימ טינ זיא סָאד ,עלעעז רהיא ןיא ןעמוקרָאפ ןָאק ןוא
 וידנעלהיפ ,טנַאזעג ךיז רע טָאה --- .ןָאינילער וצ טגנַאלעב ןוא ןעסיוועג רהיא

 עג ןופ גנולייהטבא ענעי ןענופעג סטָאה רע זַא ,ןייזטסואוועב םעד ןופ רעטכייל
 .דנאטשמוא רענענַאטשטנע רעד טרעהעג סע ןיהואוו ,גנובעגצעז

 איד ןענייז --- שטיוװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא טנָאזעג ךיז טָאה -- ױזַא ןוא,
 .ןעסיוועג רהיא ןופ ןענַארפ ץלא רעטייוו ױזַא ןוא ןעלהיפעג ערהיא ןופ ןעגַארפ

 .ןעמיטשעב רהָאלק ביז טזָאל טכילפּפ ןיימ ,ןהָאט וצ טינ רימ טימ טָאה סָאװ
 -נעוו רהיא ןייז ףרַאד סָאװ ,ןָאזרעּפ איד ךיא ןיב ,עילימַאפ רעד ןופ טּפיױה סלַא

 ףרַאד ךיא ; ןָאזרעּפ עכילטרָאװטנַארעּפ איד ןעסַאמרענינייא םורַאד ןוא ,רעזייוו
 -ענ טכַאמ וליפא ןוא וייז הרתפ ,העז ךיא עכלעוו ,רהַאפעג רעד ףיוא ןעזייוונָא
 "יעגַאזסיורא רהיא סע זומ ךיא .ןעכיורב

 -עננייא רהָאלק ךיז סָאה ּפָאק סעשטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןיא ןוא
 יָאז טעוװ רע סָאװ גידנעטכַארטעב .,ןעגָאז וצ רהיא טָאה רע סָאװ סעלַא טנייל
 חכ םעד ןוא טייצ ןייז ןעכיורברעפ ףרַאד רע סָאװ ןעסָארדרעפ םהיא טָאה ,ןעג
 ןיא ךיז טָאה ,ףיורעד גידנעקוק טינ רעבָא .ןעכַאז עשימייה ףיוא לכש ןייז ןופ
 ןוא עמרָאפ איד טלעטשעגפיונוצ ,טרָאּפער ַא איו ,דילטקניּפ ןוא רהָאלק ּפָאק ןייז
 .עדער רעדנעהעטשרָאפעב רעד ןופ עקיגָאל איד

 גנורהעלקרע ןַא ,סנעטשרע : סעדנענלָאפ ןעגָאזסיורא ןוא ןעגָאז זומ ךיא,
 ,סנעטייווצ ; טייקגידנעטשנַא ןוא גנוניימ רעכילטנעפע ןופ גנוטיידעב רעד ןענעוו

 ביוא ,סנעטירד ; הטארייה ןופ גנוטיידעב רעד ןעגעוו גנורהעלקרע עזעינילער ַא
 ; ןהוז ן'רַאפ ןעמוקסיורא ןופרעד ןָאק סָאװ קילגנוא םעד הוא ןעגייצנָא ,גיטיונ
 דנעה איד גידנעגיילרַאפ ןוא ."קילננוא םענענייא רהיא ףיוא ןעגייצנָא ,סנעטרעפ
 ,ןהָאמעג היצ ַא ייז שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טָאה ,רענניפ ןעשיווצ רעגניפ
 -עוועב עניזָאד איד ,ןהָאטעג קַאנק ַא ןעבָאה רעגניפ איד ןופ ךעלכענק איד ןוא
 רענניפ איד ןעקַאנק ןוא דנעה איד ןעניילפיונוצ --- טייהנהעוועג עטכעלש ַא ,גנוג
 זיא סע סָאװ ,גנונדרָא ןיא םהיא טכַארבעג ןוא טניהורעב רעמיא םהיא טָאה --
 רעד טרעהרעד ךיז טָאה רהָאפוצ םייב .ניטיונ ױזַא ןעוועג םהיא רַאפ טציא
 -בִא ךיז טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא .עטערַאק רענערהָאפענוצ ַא ןופ גנאלק |

 | ,לַאז ןעטימ ןיא טלעטשעגנ
 -קעלַא ײסקעלַא ; טירט עכיליורפ ןעגנַאגעגפיורא ןענייז ּפערט איד ףיוא

  ךנעה איד גידנעקירד ןענַאטשעג זיא ,עדער ןייז טימ רעניטרַאפ ַא שטיוָארדנַאס
 ןהָאט קאנק א טינ טעוװ וצ גידנעטרַאװ ןוא רעגניפ עטציירקעגרעביא איד טימ
 איד ןופ ןייֵלַא גנאלק םעד ןופ ןיוש .,ןהָאטענ קַאנק ַא טָאה לעכענק ןייא .ואוו
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 / ןוא ,טנעהָאנ זיא איז זַא ,טלהיפרעד רע טָאה ּפערט איד ףיוא טירט עטכייל
 ערָאװעג םהיא זיא ,עדער עטיירגעגנא ןייז ןופ ןערעירפוצ ןעועג זיא רע ?הָאוובֶא
 .גנורהעלקרע רעדנעהעטשרָאּפ רעד רַאפ ךילקערש

9 

 טימ גידנעלעיּפש ןוא ּפָאק םענעזָאלעגבָארַא ןַא טימ ןעגנַאגעג ןיא ַאננַא |
 ; ץנַאלג ןעטכע טימ טניישעג טָאה םינּפ רהיא .קילשַאב רהיא ןופ ךעלזנערפ איד
 - םעד ףיוא טנהָאמרעד טָאה רע ; רעכילהערפ ןייק טינ ןעוועג זיא ץנַאלג רעד רעבָא
 גידנעהעזרעד .טכַאנ ןופ טייקרעטסניפ רעד ןיא הפרש ַא ןופ ץנַאלג ןעכילקערש
 ןעּפַאכפיױא ךיז טלָאװ איז איוו ,ןוא ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא ַאננַא טָאה ,ןַאמ םעד
 ,ןהָאטעג לעכיימש ַא טָאה ,ףָאלש ןופ

 איז טָאה -- ? רעדנואוו א זיא סָאד ? טעב ןיא טינ ךָאנ טסיב אוד --
 איז זיא ,ךיז גידנעלעטשבָא טינ ,ןוא קילשַאב םעד ןעפרָאוװװעגבָארַא טָאה ,טגָאזעג
 == שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ,טייצ ןיוש --- רעמיצ:עדַאב ןיא ,רעטייוו קעוַא
 / . .,רהיט טייז ענעי ןופ טנָאזעג איז טָאה

 .ךיז ןעדיירכרוד ריד טימ ףרַאד ךיא ,ַאננַא --
 רהיט ןופ סיורא זיא ,טרעדנואוורעפ טגָאזעג איז טָאה -- ? רימ טימ ---

 טָאה -- 3 סָאװ ןעגעוו ? סע זיא עשז-סָאװ --- .םהיא ףיוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה ןוא
 סע .גיטיונ ױזַא ןיאי סע ביוא ,ןעדייר רימָאל ,ונ --- ךיז גידנעצעז טנערפעג איז
 .ןעפָאלש ןעוועג רעסעב רעבָא טלָאװ

 ךיז טָאה ןוא ,גנוצ רעד ףיוא ףיורא רהיא זיא סע סָאװ טדערעג טָאה ַאננַא |
 -ַאנ ןוא ךַאפנייא איו ,טייקשלַאפ וצ טייקניהעפ רהיא ןופ טרעדנואוועג ןיילַא
 ןעהעזעגסיוא סָאד טָאה ךילנהע איוו ןוא רעטרעוו ערהיא ןעוועג ןענייז ךילריט
 ַא ןיא טרעצנַאּפרעפ טלהיפעג ךיז טָאה איז ! ןעפָאלש טלעוועג טלָאװ איז איוו
 זַא ,טלהיפעג טָאה איז .ןרעוו ןעגנורדעגכרוד טינ ןָאק סָאװ ,ןעגיל ןופ רעצנַאּפ
 .טציטשעג איז טָאה ןוא ןעֿפלָאהעג רהיא טָאה טפַארק ענעהעזעגנוא ןַא סעּפע

 .טגָאזעג רע טָאה --- ןייז הרתמ ךיד זומ ךיא ,ַאננַא ---
 ? סָאװ ןיא --- טנָאזעג איז טָאה --- ? ןייז הרתמ ---
 טינ איז טָאה סָאװ רעד זַא ,רעטנומ ױזַא ,ךַאפנייא ױזַא טקוקעג טָאה איז

 ןייק ןעקרעמַאב טנעלעג טינ טלָאװ ,ןַאמ רעד טנעקענ איז טָאה סע איו ,טנעקעג
 ערהיא ןופ ןעניז םעד ןיא טינ ,עמיטש רהיא ןופ גנַאלק ןיא טינ סעכילריטַאננוא
 - ןַא ,טסואוועג טָאה ןוא טנעקעג איז טָאה רעכלעוו ,םהיא רַאפ רעבָא .רעטרעוו
 טגערפ ןוא רעמיא איז טקרעמַאב רעטעּפש טונימ ףניפ טימ ךיז טגייל רע ןעוו
 עֶלַא זַא ,טסואוועג טָאה רעכלעוו ,םהיא רַאפ ;עכַאזרוא רעד ןעגעוו ךָאנ ךיז
 רהעז טָאה םהיא רַאפ --- ךיילנ םהיא איז טלהעצרעד ןעדייל ןוא ןעדיירפ ערהיא
 ןייז ןעקרעמַאב טלָאװעג טינ טָאה איז זַא ,ןעהעזעג טָאה רע ןעוו ,טעטיידעב לעיפ
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 טָאד רע .ךיז ןעגעוו ןעגָאז טלָאװעג טינ טרָאװ ןייק טָאה איז זַא ,דנַאטשוצ
 ןעפָא ןעוועג רעמיא רעהירפ זיא סָאװ ,המשנ רהיא ןופ טייקפעיט איד זַא ,ןעהעזעג
 טָאה רע ; סָאד גינייוו ךָאנ ,םהיא רַאפ טכַאמרעפ ןעוועג טציא זיא ,םהיא רַאפ
 -נעגעלרעפ ןייק ןיא ןעוועג טינ ןופרעד רָאנ זיא איז זַא ,ןָאט רהיא ןופ ןעהעזעג
 - ףרַאד סָאד ןוא ,טכַאמרעפ ,אי : ןענָאז ךיילג םהיא טלָאװ איז איוו ױזַא ןוא ,טייה
 סָאװ רענייא איוו ,טלהיפענ רע טָאה טציא .רעטייוו ןייז ױזַא טעוו ןוא ױזַא

 רעבָא , .ןעסָאלשרעּפ זיוה סָאד ןענופעג טָאה ןוא םייהַא טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה
 ייסקעלַא טכַארטעג טָאה -- "ןעניפעג ךָאנ ךיז טעוו לעסילש רעד זַא ,ןייז ןָאק סע
 | ,שטיוװָארדנַאסקעלַא

 ---,עמיטש רעליטש יא טימ טגָאזעג רע טָאה --- ןייז הרתמ ךיד ?יוװ ךיא ---
 -עג טפַאשלעזעג ןיא אוד טסנָאק טייקגינניזטכייל ןוא טייקגיטכיזרָאפנוא ךרוד זַא
 ךערּפשעג רעגידעבעל וצ ןייד .ןעדייר ריד ןעגעוו לָאז ןעמ טייהנעגעלעג ַא ןעב
 ךַארּפשסױא רעניהור א טימ ןוא טסעפ טָאה רע) יקסנָארוװ ףַארג טימ טנייַה
 ,טייקמאזקרעמפיוא ןעניוצעג ךיז ףיוא טָאה (ןעמָאנ םעד טדערעגסיורא

 עכלעוו ,ןעגיוא עגידעכַאל ערהיא ףיוא טקוקעג טָאה ןוא טדערעג טָאה רע
 ןוא ,טייקרַאבגנירדכרודנוא רעייז רַאפ ךילקערש ןעוועג טציא םהיא רַאפ ןענייז
 ופ טייקטסיזמוא ןוא טייקכילציננוא עצנַאג איד טלהיפעג רע טָאה גידנעדייר
 | | ,רעטרעוו ענייז

 טלָאװ איז איוו טרעפטנעעג איז טָאה --- יוזא לָאמ עלַא טסיב אוד --- |
 -טכיזבַא איז טָאה טגָאזעג טָאה רע סָאװ סעלַא ןופ ןוא ןהעטשרעפ טינרָאג םהיא
 ןיב ךיא סָאװ םהענעגנַאנוא ריד זיא סָאד -- עטצעל סָאד ןיולב ןענַאטשרעּפ ךיל
 טינ זיא רימ .ךַאלהערפ ןיב ךיא סָאװ םהענעגנַאנוא ריד זיא סָאד ןוא ,גיטעטוא
 ? ךיד סָאד טגיריילעב .ןעוועג גיטעמוא

 טנייברעפ טָאה ןוא ןהָאטענ רעטיצ ַא טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא
 | | .ייז ןהָאט וצ קַאנק ַא םוא דנעה איד

 טָאה -- בעיל טינ ױזַא סָאד בָאה ךיא ,טינ קַאנק ,ךיד טםעב ךיא ;ְךַא ---
 | ,טגָאזעג איז

 -ָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טגָאזעג טָאה --- ? ןעד סָאד אוד טסיב ,ַאננַא ---
 -עב איד גידנעטלַאהנייא ןוא גנוגניירטשנָא ןַא ךיז ףיוא גידנעכַאמ ,ליטש שטיוו

 | | ,דנעה ענייז ןופ גנונעוו
 -םיוא ַאזַא טימ טגָאזעג איז טָאה -- ? סנױזַא ָאד ןעד זיא סָאװ רענָא --

 ? ןעבָאה רימ ןופ אוד טסליוו סָאװ --- גנורעדנואוורעפ רעשימָאק ןוא רעגיטכיר
 ןהָאטעג ביר ַא טָאה ןוא ןעגיוושעג טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא |
 .סָאד טָאטשנא זַא ,ןעהעזרעד טָאה רע .ןעגיוא איד ןוא ןערעטש םעד דנַאה ן'טימ
 רעלהעפ א ןהעגעב וצ ןופ יורפ ןייז ןענרָאװ .ה .ד ,ןהָאט טלָאװעג טָאה רע סָאװ
 ןופ טגערעגפיוא ןעוועג גיליוונוא רע זיא ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעגיוא איד ןיא
 טימ טלעגנַארעג ךיז טָאה רע ןוא ןעסיוועג רהיא וצ ךייש ןעוועג זיא סָאװ ,םעד
 .גנולעטשראפ ןייז ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,דנאוו ַא סעּפע

 ןוא טלַאק טצעזענטראפ רע טָאה -- ןעגָאז טלָאװעג סָאװ טָא בָאה ךיא ---

 אוד איוו ,ןעקרענַא ךיא .ךימ ןערעהסיוא ןעטעב ךיד לעװ ךיא ןוא --- גיהור
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 ןוא סעדנענירדינרע ןא ןוא להיפעג סעדנעגידיילעב ַא סלַא טכוזרעפייא ,טסייוו
 ; ?היפענ ןעגיזָאד םעד ןופ טעטיילעג ןייז ןעביולרע טינ לָאמ ןייק ךיז ?לעוו .ךיא
 טינ ןָאק ןעמ עכלעוו ,דנַאטשנַא ןופ עצעזעג עטמיטשעב ןַארַאפ רעבָא ןענייז סע

 -ייהטרוא רעבָא ,טקרעמַאב טינ ךיא בָאה טנייה .טפארטשעבנוא ןעטערטרעכיא
 -ָאה ,טפַאשלעזעג רעד ןיא טכַאמעג טָאה סָאד ןעכלעוו ,קורדנייא םעד ןופ גידנעל
 רָאנ טינ טרהיפעגפיוא ךיז ןוא ןעטלַאהעג ךיז טסָאה אוד זַא ,טקרעמַאב עלַא ןעב
 .ןעגנַאלרעפ טנַאקעג טלָאװ ןעמ .איוו ,ױזַא

 ינעשטעווק טגָאזעג אננַא טָאה -- טשינ רָאג טולָאסבַא העטשרעפ ךיא -- |

 עג טכַארט א איז טָאה -- סנייא ץלַא סָאד זיא םהיא , .ןרעטלוש איד טימ גיד
 טגיהורנואעב סָאד ןוא טקרעמַאב ןעמ טָאה טפַאשלעזעג רעד ןיא רונ -- ןהָאט

 טגָאזעג איז טָאה --- שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ,קנַארק טסיב אוד -- .םהיא
 -עג קור ַא רעבָא ךיז טָאה רע ; רהיט ןיא ןהעג טלָאוװעג טָאה ןוא גידנעהעטשפיוא
 .איז ןעלעטשבָא ןעלעוו טלָאװ רע איוו ,סיוארָאפ ןהָאט

 ךָאנ םהיא טָאה ַאננַא איוו ,נירעיורט ןוא ןהעש טינ ןעוועג זיא םינּפ ןייז
 ּפָאק םעד גידנעגיובנָא ןוא טלעטשעגבא ךיז סָאה איז .ןעהעזעג טינ ַאזַא לָאמ ןייק

 ןעמהענסורַא דנעה עלענש רהיא טימ ןעביױהעגנָא איז טָאה ,טייז ַא ןָא קירוצ ּהיוא
 .ןעלדאנ-ראָאה איד

 ןוא גיהור טדערעגסיורא איז טָאה -- ןייז טעוװו סָאװ ,רעה ךיא ,ןונ ---
 -רַאפ ןעלעוו טלָאװ ךיא םוראוו ,סערעטניא טימ רַאנָאז רעה ךיא --- טפַאהסַאּפש
 .ךיז טלעדנַאה סָאװ םוא ןהעטש

 ,ןָאט ןעגיהור-ךילריטטנ םעד ןופ טרעדנואוועג ךיז טָאה ןוא טדערעג טָאה איז
 איז עכלעוו ,רעטרעוו ןופ ?הַאווסיוא םעד ןופ ןוא ,טדערעג טָאה איז ןעכלעוו טימ

 | .טכיורבעג טָאה
 ךיא בָאה ןעלהיפעגנ ענייד ןופ ןעטייהלעצנייא עלַא ןיא ןהעגניירַא ---

 ---ןילדעש רַאגָאז ןוא ךילציננוא רַאפ ןײמעגלַא ןיא סָאד טלַאה ןוא טינ טכער ןייק
 רעזנוא ןיא ךיז גידנעבָארג -- שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקקעלַא ןעביוהעגנָא טָאה
 -נוא ןעגעלעג טרָאד טלָאװ סָאװ סעכלעזַא סעּפע סיוא טפָא רימ ןעבָארג ,המשנ
 רעבָא ; ןעסיוועג םענעגייא ןייד ןופ ךַאז ַא זיא סָאד ,ןעלהיפעג ענייד .טקרעמעב
 ענייד ריד ןעזייוואוצנָא טָאג רַאפ ןוא ךיז רַאפ ,ריד רַאפ טעטכילפרעפ ןיב ךיא
 -וצ ,טָאג ךרוד רונ ןעשנעמ ךרוד טינ ןעדנוברעפ ייא ןעבעל רעזנוא .ןעטכילפּפ
 ןימ םעד ןופ ןעכערברַאפ ןוא ,ןעכערברַאפ רונ ןָאק דנוב ןעגיזָאד םעד ןעסייר
 | - .ףָארטש ךיז ךָאנ טּפעלש

 ךיז טליוו איוו ןוא ,טָאנ ןיימ ,ךא .טינ ךַאז ןייק העטשרַאפ ךיא ---

 נידנעביילקרעביא לענש ,טגָאזעג איז טָאה -- ! ןעפָאלש דארג תורצ איד וצ רימ
 .ןעלדָאנ-ראָאה ענעבילברעפ איד גידנעכוז ןוא ראָאה איד דנעה איד טימ

 --- ךייוו טגָאזעג רע טָאה -- ױזַא טינ דייר ןעליוו סעטָאג םוא ,ַאננַא ---
 זיא דייר ךיא סָאװ ,סָאד זַא ,ביולג רעבָא ,תועט א ךַאמ ךיא זַא ,ןייז ןָאק סע
 ,ךיד בעיל ךיא ןוא ןַאמ ןייד ןיב ךיא .ריד רַאפ לעיפיוו ךיז רַאפ ?עיפ ױזַא טקנוּפ

 זיא סע ןוא ןעזָאלענרעטנורא םינּפ רהיא ךיז טָאה קילבנעניוא ןַא ףיוא

 טרָאװ סָאד רעבָא ;קילב ןיא לעכיימש רעטפַאהסַאּפש רעד ןערָאװעג ןעשָאלרעפ
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 ?טבעיל רע , : ןהָאטעג טכַארט ַא טָאה איז .טרהעּפמע רעדיוו איו טָאה עבעיל
 טלָאװ ,עבעיל טריסַאּפ סע זַא ,ןערעה טינ טלָאװ רע ןעוו ? ןעבעיל ןעד רע ןָאק
 סניױזַא סָאד זיא .סָאװ טינ רָאנ סייוו רע .טכיורבעג טינ טרָאװ ַאזַא ?הָאמ ןייק רע
 41 .עבעיל

 טָאה -- םינ העטשרעפ ךיא ,ךילקריוו ,שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא --
 ,...אוד טסניפעג סָאװ ,םיטשעב -- טנַאזעג איז

 -עוו טינ ָאד דייר ךיא רעבָא .ךיד בעיל ךיא .,ןעדייר ךימ זָאל ,ביולרע ---
 סע ,ןייֵלַא אוד ןוא ןהוו רעזנוא -- ָאד ןענייז ןענָאזרעּפ טּפוה איד ;ךיז ןעג
 טינ ןוא טסיזמוא ץנַאנ ןעזייוו ךיז ןעלעוו ריד זַא ,ךיא לָאהרעדיװ ,ןייז רהעז ןָאק

 טעב ױזַא ביוא ,תועט א ךַאמ ךיא זַא ,ןייז ןָאק סע ,רעטרעוו עניימ ץַאלּפ םִא
 ןיא סע זא ,ןייֵלַא טסלחיפ אוד ביוא רעבָא .,ןעהייצרעפ רימ טסלָאז אוד ךיד ךיא
 ץרַאה ןייד ביוא ןוא ,ןהָאט טכַארט ַא ךיד ךיא טעב ,דנורג רעטסעדנימ ַא ןַארַאפ
 יי ,רימ רַאפ סיוא ךיז דייר ,ריד טסייה

 טדערעג טינ ,גידנעקרעמ טינ רָאג ןייֵלַא ,טָאה שטיװוָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 .ןעדייר וצ טניטרעפרעפ טָאה רע סָאװ ,סָאד

 נָאז א ?ענש איז טָאה -- ..,וצרעד ןוא .ןעדייר וצ סָאװ טינ בָאה ךיא ---
 וצ טייצ זיא סע ,ךילקריוו -- ל?לעכיימש םעד גידנעטלַאהקירוצ םיוק ןהָאטעג
 .ןעפַאלש

 רהעמ גידנעגָאז טינ ,ןוא ןהָאטעג ץפיז ַא טָאה שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 ,רעמיצ-פָאלש ןיא קעװַא רע זיא ,טרָאװ ןייק

 ןעּפיל ענייז .ןעגעלעג ןיוש רע זיא ,רעמיצ-פָאלש ןיא ןיירא זיא איז ןעוו
 .טקוקעג טינ רהיא ףיוא ןעבָאה ןעניוא איד ןוא ,טקירדרעפ גנערטש ןעוועג ןענייז
 - טעוו רע זַא ,טונימ עדעי טרַאװעג טָאה ןוא טעב רהיא ףיוא טניילעג ךיז טָאה ַאננַא

 טעװו רעמַאט זַא ,טַאהעג ארומ טָאה איז .ןעדייר ןעבייהנָא רהיא טימ רעדיוו
 .ןעניוושעג טָאה רע רעבָא .טלָאװעג {יילַא ְךָאד סָאד טָאה ןוא ןעדייר רעדיוו רע

 - איז .םהיא ןעגעוו ןעסעגרַאפ ןיוש טָאה ןוא ךילנעוועבנוא טרָאװעג גנַאל טָאה איז
 ,טלהיפעג טָאה ןוא ןעהעזעג םהיא טָאה איז ,ןערעדנַא ןַא ןעגעוו טכַארטעג טָאה

 -רעפ ןוא הורנוא טימ ץרַאה רהיא ןָא ךיז טלליפ קנַאדעג ןעגיזָאד םעד ייב איוו
 ןעכילזָאנ ןעגיהור ןוא ןעכיילג ַא טרעהרעד איז טָאה גנולצולּפ ,דיירפ עשירעכערב

 איוו ןיילא שטיווָאדדנַאסקעלא ײסקעלַא ךיז טָאה טונימ רעטשרע רעד ןיא ,ףייפ
 גידנעטרַאװרעביא רעבָא ; טלעטשעגבָא ךיז טָאה ןוא ףייפ ןייז רַאפ ןעקָארשרע
 רעניהור רעיינ ַא טיט ךיז טרעהרעד רעדיוו ןעפייפ סָאד טָאה ,עגיצ-םעהטא ייווצ

 ,טייקביילג
 איז .לעכיימש א טימ טלעמרומעג איז טָאה -- טעּפש ,טעּפש ןיוש ---

 ןעבלעוו ןופ ץנַאלג םעד ,ןעגױא ענעפָא טימ ךילגעוועבנוא ןעגעלעג גנַאל זיא
 ,סענרעטסניפ רעד ןיא ןיילַא טהעז איז זא טכודעג ךיז טָאה רהיא
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 ײסקעלַא רַאפ ןעבעל סעיינ א ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ןָא טייצ רעד ןופ
 .טריסַאּפ טינ טָאה סערעדנוזעב ןייק יורפ ןייז רַאפ ןוא שטיװָארדנַאסקעלַא

 איז םגעלפ טּפָא רעדנוזעב ,טפַאשלעזעג ןיא ןערהָאפעגסיױא רעמיא איו זיא ַאננַא
 ײסקעלַא ,ןיקסנָארװ טימ טנעגעגעב םוטעמוא ךיז טָאה ןוא יסטעב ןיטסריפ ןעכוזעב
 .ןהָאט טנָאקעג טינ ךֵאז ןייק רעבָא טָאה ,ןעהעזעג סָאד טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא
 איז טָאה גנורהעלקרע ןַא ריפ איז ןעפורוצסיורא טריבורּפ טינ טָאה רע לעיפיוו
 -הערפ ןימ ַא ןופ דנַאװ עכילגנירדכרודנוא ןימ ַא סעּפע טלעטשעגפיוא םהיא ןענעג
 רעבָא ,ןעוועג איוו ןעבילבעג סעלַא זײא עכיקרעסיוא .ןהעטשרַאפ-טינ ןעכעל
 .טרעדנעעג ןעצנַאג ןיא ךיז ןעבָאה ןעגנוהיצעב עכילרעניא ערעייז

 -סננורעיגער ןיא שנעמ רעניטכעמ ַאזַא ,שטיווָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא
 גינעטרעטנוא ,סקָא ןַא איו .,ניטכעמנוא טלהיפעגנ ָאד ךיז טָאה ,טייקניטעהט

 ןיא רעכלעוו ,קַאה ןופ ךובָא םעד ףיוא טראװעג רע טָאה ,ּפָאק םעד ןעזָאלעגבָארַא
 . .טלהיפעג טָאה רע איו ,םהיא רעביא ןעביוהעגפיוא ןעוועג

 "עג רע טָאה ,םעד ןעגעוו ןעקנייד ןעביוהעגנָא טָאה רע ןעוו ,לָאמ ןעדעי
 ןוא טייקכילטרעצ םימ ,ןעטוג טימ ןַא ,לָאמַא ךָאנ ןעריבורּפ ףרַאד ןעמ זַא ,טלהיפ

 -בָאנ איז ןעגניווצ ,איז ןעװעטַאר וצ טייקכילנעמ א ןַארַאפ ךָאנ זיא גנוגייצרעביא
 רעבָא .רהיא טימ ןעדייר וצ ןעבילקענוצ גָאט ןעדעי ךיז טָאה רע ןוא ,ןעקניידוצ

 ,טלהיפעג רע טָאה רהיא טימ ןעדייר וצ ןעביוהעגנָא טָאה רע סָאוװ ,לָאמ ןעדעי
 טָאה ,טשרעהאב רהיא טָאה סָאװ ,יירערַאנ ןוא סייקשלַאפ ןופ טסייג רענעי זַא

 - טינ רָאג ןוא סָאד םינ רָאג רהיא טימ טדערעג טָאה רע ןוא טשרעהַאב םהיא ךיוא
 -עג גידנעלעוו םינ רהיא טימ טָאה רע .,טלָאװענ טָאה רע סָאװ ןָאט םענעי טימ
 טלָאװ רעכלעוו ,םענעי ןופ ןעסַאּפשבָא ןופ ןָאט ןעכילנהעוועג םעד טימ טרער

 סע סָאװ ,סָאד ןעגָאז טנַאקעג םינ ןעמ טָאה ןָאט אזא ןיא ןוא .,טדערעג ױזַא

 .רהיא ןעגָאז וצ טרעדָאפעג ךיז טָאה |

 8 5 5 : 4 ט 2 + 5 3 4 + + 9 ' 6 5 + 9 4
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 -סיוא רעד ןעוועג ןיקסנָארוװ רַאפ .רהֶאי ץנַאג ַא טעמכ זיא סָאװ ,סָאד
 ןעטיברעפ סהיא טָאה סָאװ סָאד ,ןעבעל ןייז ןופ שנואוו רעגיצנייא ,רעכילסילש
 / ,ךילגעמנוא ןעוועג ןיא ן'ַאננַא רַאפ סָאװ ,סָאד ; ןעגנַאלרעפ עגירעהירפ עֶלַא

 רעגיזָאד רעד --- קילג ןופ םיורט רעכילרעביוצ ַא סלַא טשרע םוראד ןוא ךילקערש |
 . -יצ טכיזעג ןייז ןופ לייהט עטשרעטנוא איד ,רעכיילב ַא .ןעהעשעג זיא שנואוו
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 ,ךיז ןעגיהורעב ןעטעבעג ןוא רהיא רעביא טגיובעגנָא ןענַאטשעג רע זיא ,גידנערעט
 ,סָאװ טימ ןוא סָאװ ןיא גידנעסיוו טינ ןיילַא

 -- עמיטש רעדנערעטיצ ַא טימ טדערעג רע טָאה -- !ַאננַא !ַאננַא -- |
 ..1 ןעליוו סעטָאג םוא ,ַאננַא

 -רעטנורא איז טָאה רענירדינ ץלַא ,טדערעג טָאה רע רעכעה סָאװ רעבָא
 ןוא ,ּפָאק ןעטמהעשרַאפ טציא ןוא ןעניטסול ,ןעצלָאטש ןעגילָאמַא רהיא ןעזָאלעג

 -לעוו ףיוא ,ןאוויד ןופ ןעלַאפעג זיא ןוא טהערדעגפיונוצ ןעצנַאג ןיא ךיז טָאה איז
 ן'םיוא ןעלַאפעג טלָאװ איז ; סיפ ענייז וצ ,ןעליד איד ףיוא ,ןעסעזעג זיא איז ןעכ
 .ןעטלאהעג טינ איז טלָאװ רע ביוא ,ךיּפעט

 גידנעקירד ,םעמיקבעג איז טָאה -- {רךױמ עהייצרעטפ ! רעניימ טָאג ---
 ,טסורב רהיא וצ דנעה ענייז

 -ענ ןיא רהיא זַא ,גירלוש ןוא שירעכערברעפ ױזַא טלהיפעג ךיז טָאה איז
 ןיא ןעבע? ןיא ןוא ;גנוהייצרעפ ןעטעב ןוא ךיז ןענירדינרע וצ זיולב ןעבעילב
 איז טָאה םוראד ןוא ,ןעוועג םינ רענייק ,םהיא רעסיוא ,טציא רהיא רַאפ ךָאד
 ףיוא גידנעקוק םָאה איז .גנוהייצרעפ ןענעוו טעבעג רהיא טעדנעוװעג םהיא וצ
 -ויר טנַאקעג טשינרָאנ רהעמ טָאה ןוא גנוגירדינרע רהיא שיזיפ טלהיפעג ,םהיא
 רע ןעוו ,רעדרעמ ַא ןעלדיפ ףרַאד סע סָאװ ,סָאד טלהיפעג רעבָא טָאה רע .,ןעד
 ,רעּפרעק רעד ןוא .ןעבעל סָאד טביורעג טָאה רע ןעכלעוו ןופ ,רעּפרעק םעד טהעז
 איד ,עבעיל רעייז ןעוועג זיא סָאד ,ןעבעל סָאד ןעמונעגבָא טָאה רע ןעכלעוו ןופ
 | .עבעיל רעייז ןופ טייצ עטשרע

 -עניארע איד ןיא סעדנעסיוטשבא ןוא סעכילקערש סעּפע ןעוועג זיא סע
 ןעכילקערש םעד טימ ןערָאװעג טלהַָאצעב זיא סע סָאװ רַאפ- ,םעד ןעגעוו ןעגנור
 -ענ איז טָאה טײקטעקַאנ עניטסייג רהיא רַאפ עדנַאש איד ,עדנַאש ןופ זיירּפ
 ףיוא גידנעקוק טינ רעבִא .םהיא ךיוא ןעבעגעגרעביא ךיז טָאה סָאד ןוא טקיטש
 ףרַאד ,ןעטעדרַאמרע םעד ןופ רעּפרעק םעד רַאפ רעדרעמ ןופ קערש ןעצנַאנ םעד
 טימ ןעצונעב ךיז ףרַאד ןעמ ,רעּפרעק םעד ןעטלַאהעב ,רעקיטש ףיוא ןעדיינש ןעמ
 ,דראמ םעד ךרוד ןעברָאװרע ךיז טָאה רעדרעמ רעד סָאװ ,סעלַא

 רעד ךיז טפרַאװ ,טפַאשנעדייל טימ טש'רמולכ איו ,רעטזייבוצ ַא ןוא
 טָאה ױזַא ,םהיא טדיינש ןוא ,טּפעלש ןוא ,רעּפרעק ןעגיזָאד םעד ףיוא רעדרעמ
 ןעטלאהעג טָאה איז ,ןרעטלוש ערהיא ןוא םינּפ רהיא ןעסוק םימ טקעדַאב ךיוא רע

 זיא סָאװ סָאד --- ןעשוק עגיזָאד איד ,אי .טרהירעג טינ ךיז טָאה ןוא דנַאה ןייז !
 טעװ עכלעוו ,דנַאה עניזָאד איד ןוא ,אי .עדנַאש רעד רַאפ ןערָאװעג טפיוקעג
 ןעביוהעגפיוא טָאה איז .רעכערברעפ-טימ ןיימ ןופ דנַאה איד ,עניימ רעמיא ןייז
 איד ףיוא ןעזָאלענבָארַא ךיז טָאה רע .ןהָאטעג שוק ַא איז טָאה ןוא דנַאה איד
 -לַאהעב טכיזעג סָאד טָאה איז רעבָא ,טכיזעג רהיא ןעהעז טלָאװעג טָאה ןוא עינק
 -ניירטשנא ןַא טכַאמעג טלָאװ איז איוו ,ךילדנע .טדערעג טשינרָאג טָאה ןוא ןעט
 .עסיױטשעגקעװַא םהיא טָאה ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז איז טָאה ,ךיז רעביא גנוג
 ,רעגיד'תונמחר ךָאנ רַאפרעד רעבָא ,ןהעש ױזַא ץלַא ךָאנ ןעוועג זיא םינּפ רהיא

 ָאטינ ךַאז ןייק זיא רימ ייב --- טגָאזעג איז טָאה -- טגידנעעג סעלַא ---
 .סָאד קניידעג ,ריד רעסיוא
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 .ןעבעל סעצנַאג ןיימ ןיא סע סָאװ ,סָאד ןעקניידעג טינ טינ ןָאק ךיא -- |

 .....קילג ןעניזָאד םעד ןופ טונימ ןייא רַאפ
 ןוא טגָאזעג קערש ןוא יושבא טימ איז טָאה -- !קילג ַא רַאפ סָאוװ --

 סעטָאג םוא -- ןענעגעגרעביא םהיא ךיוא גידנעלעוו טינ ךיז טָאה קערש רהיאי

 ,רהעמ טרָאװ ןייא ןייק ,,טרָאװ ןייא ןייק ,ןעליוו
 ,םהיא ןופ ןעניוצעגבָא ךיז טָאר ןוא ןענַאטשעגפיוא לענש ןיא איז

 קורדסיוא םעד טימ ןוא טלָאהרעדיװ איז טָאה -- רחעמ טרָאװ ןייק ---
 איז .םהיא טימ טנעגעזעג ךיז איז טָאה םינּפ ן'פיוא גנולפייווצרעפ רעטלַאק ןופ

 -רעוו ןיא ןעקירדסיוא טנַאקעג טינ איז טָאה מונימ רעד ןיא זַא ,טלהיפעג טָאה
 ַא ןיא ןעטערטניײרַא ן'רַאפ קערש ןוא דיירפ ,עדנַאש ןופ להיפעג םענעי רעט
 טלָאװעג טינ טָאה ,םעד ןעגעוו ןעדייר טלָאװעג טינ טָאה איז ןוא ,ןעבעל םעיינ

 רעבָא .רעטרעוו עכילטקניּפ טינ טימ להיפענ ןעגיזָאד םעד ןעריזירַאנלואוורעפ
 רונ טינ איז טָאה ,גָאט ןעטירד ן'פיוא ןוא ,ןעטייווצ ן'פיוא ןוא ,ךָאנרעד ךיוא

 עצנַאג איד ןעקירדסיוא ןענעק לָאז איז עכלעוו טימ ,רעטרעוו ןייק ןענופעג טינ

 ענייק ךיוא ןענופעג טינ טָאה איז רונ ,ןעלהיפעג עגיזָאד איד ןופ טייקכַאפלעיפ
 סָאװ ,סעלַא ןעקניידעב ןענַאק ךיז רַאפ ןילַא לָאז איז עכלעוו טימ ,ןעקנַאדעג

 .ןעצרַאה ןיא רהיא ייב ןהָאטעג ךיז טָאה

 ; ןעטבַארט סינ םעד ןענעוו ךיא ןָאק טציא ,ןיינ, : טגָאזעג ךיז טָאה איז |
 ןעקנַאדעג ערהיא רַאפ עהור איד רעבָא ."ןייז רעגיהור לע ךיא ןעוו ,ךָאנרעד !

 ףיוא ןעמוקעגפיורא זיא רהיא ןעוו ,לָאמ ןעדעי ;ןעמוקעגנָא טינ לָאמ ןייק זיא

 סָאװ ןוא ןערעוו טעוװ רהיא טימ סָאװ ןוא ןהָאטעג טָאה איז סָאװ ןעקנַאדעג איד

 -קעװוַא טָאה איז ןוא ,קערש א ףיורא רהיא ףיוא זיא ,ןהָאט טפרַאדענ טלָאװ איז

 .ןעקנַאדעג עגיזָאד איד ךיז ןופ טגָאיעג
 ןייז לעװ ךיא ןעוו --- ךיז טגָאזעג ץלא איז טָאה --- ךָאנרעד ;ךָאנרעד --

 .,רעניהור
 רעביא טַאהעג םינ םכאמ ןייק טָאה איז ןעוו ,ףָאלש ןיא רעבָא ראפרעד

 -יישבָא רעלופ רעד ןיא רהיא טלעטשעגרָאפ עגַאל רהיא ךיז טָאה ,ןעקנַאדעג ערהיא

 טָאה רהיא .טכַאנ עדעי ןעהעז טעמכ איז טגעלפ םולח ןייוא .טייקטעקַאנ רעכיל
 / ןעבָאה עדייב ןַא ,רענעמ ערהיא ןעוועג ןענייז ןעמַאזוצ עדייב זא ט'םולח'עג ךיז

 שטיװַארדנַאסקעלא ייסקעלא .ןעטייקכילטרעצ ערעייז טעדנעוושראפ רהיא ףיוא

 1 זיא טציא טוג איוו ; טגָאזעג טָאה ןוא ,דנעה ערהיא גידנעשוק ,טנייוועג טָאה |

 .ןאמ רהיא ןעוועג ךיוא זיא רע ןוא ,ןעוועג ךיוא ָאד זיא יקסנארוו ײסקעלַא ןוא

 עג סָאד רהיא ךיז טָאה רעהירפ סָאװ .,ףיורעד טרעדנואוועג ךיז טָאה איז ןוא

 ץנַאג זיא סָאד זַא ,גידנעכַאל ,טרהעלקרע ייז טָאה איז ; ךילגעמנוא סלַא טכוד

 יָאד רעד רעבָא .ךילקילג ןוא ןעדעירפוצ טציא עדייב ןענייז יִוז זא ןוא ךאפנייא

 ךיז טנעלפ איז ןוא ,איז טקיטשעג ,דליב-סנעקערש א איוו טָאה ,םולח רעניז

 .ענעקָארשוצ א ןעפאכפיוא
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.2 

 םייהא טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה ןיוועל ןעוו ,םייצ רעטשרע רעד ןיא ךָאנ
 -רעד ,ןרעוו טיור ןוא ןהָאט רעטיצ ַא ?הָאמ ןעדעי טגעלפ רע ןעוו ,אווקסָאמ ןופ
 -עג ךיז רע טָאה ,טגאזטנע םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,עדנַאש רעד ףיוא ךיז גידנענַאמ

 -וןקעב געלפ ךיא ןעוו ,ןרעדיושפיוא ןוא ןרעוו טיור ךיוא ךיא געלפ ױזַא , : טגָאז
 ןעטייווצ םעד ףיוא ןעבעילבעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו ןוא קיזיפ ראפ סנייא ןא ןעמ
 בָאה ךיא איוו םעד ךָאנ ןערָאלרעפ ראפ טנעכערעג ךיוא ךיז ךיא בָאה ױזַא ; סרוק
 -נא רימ טָאה ןעמ סָאװ ,רעטסעווש ןיימ ןופ ןעטייהנעגעלעגנַא איד ןעברָאדרעפ
 ןָאמרעד ,ןערהָאי רעבירא ןענייז סע ןעוו ,טציא ?ןופרעד זיא סָאװ ןוא .טיורטרעפ
 עגיבלעזסָאד .ןערעגרע טנעקעג ךימ סָאד טָאה ױזַא איוו ,ךיז רעדנואוו ןוא ךיז ךיא
 פעוו ךיא ןוא ,טייצ א רעבירא טעוװ סע .הנאד רעגיזָאד רעד טימ ןייז ךיוא טעוו
 ".ניטליגביילג וצרעד ןרעוו

 ןערָאװעג טינ וצרעד זיא רע ןוא טַאנָאמ יירד רעבירא רעבָא ןענייז סע
 ןעועג ץלא ךָאנ געט עטשרע איד ןיא איו ךיוא זיא םהיא ןוא ,גיטליגכיילג
 ,ןעגיהורעב טנעקעג סינ ךיז טָאה רע .םעד ןעגעוו ךיז ןענָאמרעד וצ ךילצרעמש
 רעכלעוו ,ןעבעל-ןעילימאפ ןופ טמיורטעג גנאל יוזא טָאה רעכלעוו ,רע םוראוו
 -עג ץלא ןעגעווטסעד ןופ ךָאנ זיא ,ןעבעל ַאזַא ריפ ףייר יוזא טלהיפענ ךיז טָאה
 סלא רעטייוו ךָאנ ,ןעבָאה הנותח ןופ טייוו ןעוועג זיא ןוא טַארייהרעּפנוא ןעבעילב
 .רעהירפ

 םורא עלא טלהיפעג ןעבָאה סע איוו ,טלהיפעג ןיילא ךילצרעמש טָאה רע
 רע .ןיילא ןעבעל וצ ןעשנעמ א ראפ טונ פינ ןזיא ןערהָאי ענייז ןיא זַא ,םהיא
 .טגָאזעג לָאמ ןייא רע טָאה אווקסָאמ ןייק רהָאּפבָא ןייז ראפ איוו טקניידעג טָאה
 -ענ בעיל טָאה רע ןעכלעוו טימ ,רעױוּפ רעוויאאנ א ןע'יאלָאקינ טכענק-חיפ ןייז
 יאלאקינ איוו ןוא "ןעבָאה הנותח ליוװ ךיא ! יַאלָאקינ סָאװ ,ונע : ןעדייר וצ טַאה
 ",שטירטימעד ןיטנַאטסנָאק ,טייצ גנַאל ןיוש , : טרעפטנעעג גידנעלייא םהיא טָאה
 יא טינ ןעוו רעדייא רעטייוו טציא םהיא ןופ ןעוועג זיא ןעבָאה הנותח רעבָא
 -רָאפ רענעגייא ןייז ןיא טציא טָאה רע ןעוו ןוא ןעמונרעפ ןעוועג זיא ץַאלּפ רעד
 עטנַאקעב איד ןופ זיא סע ןעמעוו ץטַאלּפ םעד ףיוא ןעלעטש טפורּפעג גנולעטש
 .ךילגעמנוא ןיטולחל ןיא סָאד זא ,טלהיפרעד רע טָאה ,ךעלריימ

 ערעווש איד .ענירעייז סָאד ןהָאטענ ןעבָאה טייברא ןוא טייצ איד רעבָא
 ןעגיוצראפ רהעמ ץלא רעטייוו ןוא רעטייוו סָאװ ןערָאװעג ןענייז ןעגנורעניארע
 רע טָאה ךָאוו עדעי טימ .ןעבעל ןעשיפרָאד ןופ ןעגנוריסַאּפ עגיטכיוו איד טימ
 ףיוא טראוועג דלודעגנוא טימ טָאה רע .יטיק ןענעוו ךיז טנַאמרעד רענטלעז ץלַא
 ,ןעבָאה הנותח ןעכיג ןיא טעוװ רעדָא טַאהעג חנותח ןיוש טָאה איז זא ,טכירכַאנ ַא
 טעוװ ,ןהָאצ א ןופ ןעסיירסיורא סָאד !איוו יוזא ,טכירכַאנ אזַא זַא ,נידנעפָאה
 .ןעלייהסיוא ןעצנַאנ ןיא םהיא

 . גנילהירפ רעכילדניירפ ,רענהעש רעד ,גנילהירפ ןעמוקעגנָא זיא לייוורעד
 ,סגנילהירפ ענעטלעז ענעי ןופ רענייא ,ןעגנושיוטנע ןהֶא ןוא ןעגנוטרַאוװרע ןחַא
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 רענהעש רעגיזָאד רעד .ןעשנעמ ןוא תויח ,ןעצנַאלפ ךיילגוצ טהיירפרע רעכלעוו
 -רעפ רהעמ םהיא ןיא ךָאנ טָאה ןוא ןעניוועל ןעמונוצ רהעמ ךָאנ טָאה גנילהירפ
 ןענדרָאוצניױא םוא ,ענעזעוועג סעלַא ןופ ךיז ןעגָאזוצבָא טכיזבַא ןייז טגיטסעפ
 טימ ,רענעלּפ איד ןופ עלעיפ םנה .ןעבעל ןעמַאזנייא ןייז גיננעהבַאנוא ןוא טסעפ

 טרהיפעגסיוא טינ םהיא ןופ ןענייז ,ףרָאד ןיא טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה רע עכלעוו
 .טיהענבָא רע טָאה ןעבעל ןופ טייקרעביוז איד --- ךַאז טּפיױה איד רעבָא ,ןערָאװעג

 -עג טָאה רע עכלעוו ,עדנַאש רענעי ןופ סינרעטַאמ איד טלהיפעג טינ טָאה רע |

 טנעקעג טסיירד טָאה רע ןוא דניז ַא ְךָאנ סרעטַאמעג םהוא טָאה עכלעוו ןוא טלהיפ
 .ןעגיוא איד ןיא ןעשנעמ ןעקוק

 -ָאקינ ַאירַאמ ןופ ףעירב ַא ןעטלַאהרע רע טָאה ךָאנ ראורבעפ טַאנָאמ ןיא
 רעבָא ,רעגרע ןוא רענרע טרעוו דנַאטשוצ ס'רעדורב ןייז זַא ,םעד ןעגעוו ַאנועיַאל
 םוצ אווקסָאמ ןייק ןערהָאפעג ןיוועל זיא םעד רעביא ןוא ,ןעלייה טינ ךיז ליוו רע
 ןעהטַארעב ךיז לֶאז רע ,ןעדיירוצרעביא םהוא ןעגנולעג זיא םהיא ןוא רעדורב

 | ,דנַאלסיוא ןייק טרָא-רוק ַא ןיא ןעיוהָאפ ןוא רָאטקָאד ַא טימ
 -קרעמפיוא רעדנוזעב טרעדָאפעג טָאה סָאװ ,טפַאשטריוו רעד רעסיוא

 -עגנָא רעטניוו ןעגירָאפ ךָאנ ןיוועל טָאה ,ןעזעל רעסיוא ,גנילהירפ ןיא טײקמַאז

 -ייהנעגעלענֹנָא עכילטפַאשהטריוו ןענעו גנולדנַאהבָא ןַא ןעביירש וצ ןעביוה

 רעטקַארַאכ רעד זא ,ןיירעד ןענַאטשעב זיא גנולדנאהבִא רעד ןופ ןאלּפ רעד ; ןעט
 ןיא דנַאטשמוא רעטולָאפבא ןא סלא ןערעוו טכארטעב לָאז רעטייברא םעד ןופ
 רעד ,טַאמילק רעד טכארטעב טרעוו סע איוו ןפוא ןעבלעזמעד ףהיוא ,טפַאשנעסיוי
 טפַאשטריװ ןעגעוו םיללכ עכילטפַאשנעסיוװ עלא ןעלָאז ,ךילנלָאפ זא ןוא ןעדָאב
 יונ ,ןיילַא טַאמילק ןוא ןעדָאב ןופ דנורג ףיוא זיולב טינ ןרעוו טההיפעגסיורַא
 םעד ןופ רעטקַארַאכ ןעטרעדנעעננוא ןעטסואוועב םעד ןוא טָאמילק ,ןעדָאב ןופ
 -רעפ וצ עקַאט רעדָא טייקמאזנייא רעד ףיוא נידנעקוק טינ זא ,יוזא .רעטייברַא
 -ייצ רונ ; טלעיפעגסיוא רהעז ןעוועג ןעבעל ןייז זיא טייקמאזנייא רעד ןעקנַאד
 ענייז זיא טינ ןעמעוו ןעבענוצרעביא גנאלרעפ םעד טלהיפעג רע טָאה זייוונעט
 רעסיוא ןעצימע ןעבעגרעביא ,ּפָאק ןיא םורא םהיא ייב ןעשזנַאלב סָאװ ,ןעקנַאדענ

 וצ טפָא ןעכַאמ םהיא ךיז טגעלפ רהיא טימ איוי יוזא ,אנוואליאכימ איפַאנֿא
 ךָאנ רעדנוזעב ןוא טפַאשטריוו ןופ עירָאעהט רעד ןעגעוו ,קיזיפ ןעגעוו ןעסעומש

 "וָאליאכימ ַאיפַאגא ןעכלעוו ,ןינע ןא ןעוועג זיא עיפָאסָאליפ } עיפָאסָאליפ ןעגעוו
 .טבעילעג טָאה אנ

 רעד ןופ ןעכָאװ עטצעל איד .טנעפעוצ טינ גנַאל ךיז טָאה גנילהירפ רעד
 ןנוז איד טָאה גָאטיײב ,רעטעוװ רעניטסָארפ ,רערהָאלק ןעוועג זיא טייצ-גנוטסאפ
 ,דארנ ןעביז זיב ןהעגנרעד טסָארפ רעד טגעלפ טכאנייב ןוא ,זייא םעד ןעצלָאמשעג

 טָאה בוט-םוי גָאט ןעטייווצ םעד ףיוא גנולצולּפ ךָאנרעד .עענש ןיא ןעוועג זיא חסּפ
 סנעקלָאװ טקורעגנָא ךיז ןעבָאה סע ;לעטניוו רעמעראוו א ןהָאטעג זָאלב א ךיז

 -ער רעמעראו ןוא רענידמערוטש ַא ןעסָאגעג טָאה טכענ יירד ןוא געט יירד ןוא
 -םיורא ךיז טָאה סע ןוא ,ןערָאװעג טליטשעגנייא דניוו רעד זיא גאטשרעואד .ןעו
 תודוס איד ןעקעדראפ טלָאװ רע איוו יוזא ,ןאמוט רעיורג ,דעטכידעג א טקורעג
 ,רוטַאנ רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז עכלעוו ,ןעגנורעדנע איד ןו
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 -עג ךיז ןעבָאה ,ןערעסאוו איד ןהָאטעג סָאנ א ןעכָאה ןאמוט םעד ןיא

 ןהָאטעג סילפ ַא ןעבָאה רעלענש ,רעקיטש-זייא איד ןהָאטעג גָארט ַא ןוא ןעטלָאּפש
 "רעב ן| ע ט יו ר עמַאס םעד ףיוא ןוא ,ןעמַארטש עגידנעמיוש ,ענטומ איד
 ףיז ןענייז סנעקלָאװ איד ,ןאמוט רעד ןעסירוצ דנעבא ןופ ךָאנ ךיז טָאה ? עג

 רעד טנעפעוצ ךיז טָאה סע ןוא ןערָאװעג גיטכיל זיא סע .ךעלטּפעש איוו ןעפָאלוצ
 לענש ןנוז עטכע ענעמוקענפיוא איד טאה הירפירעד-ןיא וצ .;נילהירפ רעכילקריוו ||

 רעטיצ א טָאה טפול עמעראוו עצנאנ איד ןוא ,לעזייא םעניד םעד ןעסעגעגפיוא
 ,דרע רעטבעלענפיוא רעד ןופ ןעטּפמאד טימ עטליפעגנָא ןא ןהָאטענ

 *עגסיורא זיא סאוו ,עגנוי איד ןוא זָארג עטלא איד טנירגוצ ךיז טאה סע |
 ענילאק רעד ןופ ןעּפסאנק איד ןעזָאלבעגנָא ךיז ןעבאה סע ,ןעלדָאנ איו ןעכָאוק
 -עב רעווַאטריּפפ ,רעגיּפעלק רעד ןופ ןוא סעטסוק-ענידַאראמס איד ןופ ,רעמיונ
 -נָא טָאה ךעלטירנעמולב ביוטש ןעגידלָאג טימ ענעטַאשעב איד ףיוא ןוא ,עזָאיר

 ןעבָאה ןעכרעל ענעהעזעגנוא איד .ןניב עדנעהילפמורַא איד ןעמושז וצ ןעביוהעג)
 -טינש עטזָאלגרעפ-זייא רעביא ןוא סנירג ןופ טעמאז םעד רעביא ןעסָאנוצ ךיי
 ןעכרָאטש יירעקונג-סגנילהירפ ַא טימ ןעגיולפעגכרוד ךיוה ןענייז סע ןוא ,רעדלעפ
 ןעבָאה סע ,תומהב ענעכָארקעגבָא איד טעווערוצ ךיז ןעבָאה סע ;זנעג איד ןוא
 ,סרעטומ עדנעצרעקעלב איד םורא ךעלסּפעש עניסיפמורק איד טלעיּפשוצ ךיז
 -נעטש עטנעקירטרעט איד רעביא ןעפָאלוצ ךיז ןענייז ךעלגניא עניסיפ-לענש איד
 -עפ טקאנקוצ ךיז ןעבאה סע ;סיפ עסופרָאב ןופ םירט עטלעניזעגבָא איד טימ ךעי
 זןעבָאה סע ןוא ,דנעווייל טימ ןעיורפ איד ןופ תולוק עכילהערפ איד לעכייט ןעכ
 יד גידנעטכיררעפ ,קעה עשרעיוּפ איד ןופ ּפעלק איד ןעפיוה איד ןיא טרעהרעד ךינ

 ,גנילהירפ רעכילקריוו רעד ןעמוקעג זיא סע .סענַארָאב איד ןוא סעכָאס

8 

 טינ ?הָאמ ןעטשרע םעד ןוא ?עוויטש עסיורג איד ןהָאטעגנָא טאה ןיוועל
 ,טפאשהטריוו ןרעביא קעווא זיא ןוא עקווָאידדָאּפ ענעטנאוועג ַא רינ ,רעטופ ןייק
 רעייז טימ ןעניוא איד ןעטינשעג ןעבאה סאוו ,ןעמַארטש רעביא גידנעזיירּפש
 עניּפמוז ןיא סאד ןוא זייא םעניד ףיוא סאד גידנעטערט ,ןנֹוז רעד ףיוא ץנאגנ
 ...םיוק

 ןיא גידנעהעגסיורא ןוא .תורבס ןוא רענעלּפ ןופ טייצ איד --- גנילהירפ
 -ףענרעטנוא עיינ עכלעוו ראפ רהָאלק ךָאנ טסואוועג םינ ןיוועל טאה ,ןעסיורד
 רע רעבָא ,ןעמהענ טציא ךיז טעוװ רע ,טפאשהטריוו רעטבעילעג ןייז ןיא ןעגנומ
 ןופ רעהירפ .תורבס ןוא רענעלּפ עטסעב איד טימ לופ זיא רע זא ,טלהיפעג טָאװ
  רעבלעק ענעמוקעגוצ איד ןופ גידנעבָאה האנה ,היפ איד וצ קעווא רע זיא סעלא
 -ָאס איד ,סענָארב איד זא ,טלעטשענסױרַא ךיִז טאה סע ,רהאי ןעגיטנייה ראק
 -רעביא ןעסייהעג טאה רע עכלעוו ,טייברא-דרע ראפ םילכ עלא איד ןוא םעכ
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 יירד טלעטשעגנָא טאה ןעמ עכלעוו בעילוצ ןוא רעטניוו ךָאנ ןעטכיררעפ ןוא ןעקוק

 טשרע ןעמ טָאה סענָארב איד זא ,טכיררעפ טינ ןעמעילבעג ןענייז ,תוכאלמ ילעב
 ןעדָארָאקספױא ןהעג וצ טייצ ןעוועג ןיוש זיא סע ןעוו ןעטכיררעפ ןעביוהעגנָא
 רלאב ךיז טָאה רעבָא ;קישטשזאקירּפ םעד ךָאנ קישעג טָאה ןיוועל .דרע אידי

 איוו יוזא ,רעגידנענייש ַא ,קישטואקירּפ רעד ,פהיא ןעכוזפיוא ןעמונעג ןיילא

 8 דנעה איד ןיא גידנעכערב ,רעייש ןופ ןעגנַאגעג זיא ,גָאט םעד ןיא עלַא

 .עלעיורטש
 .ןישַאמ-שערד רעד ייב טינ קינטָאלּפ רעד זיא סָאװראפ ---

 -ָארב איד ףראד ןעמ זא ,ןעדלעמ ךייא ןעטכענ ךָאנ טלאוועגנ בָאה ךיא ---
 .ןרעקַא וצ טייצ דלאב ךָאד ןייש .ןעטכיררעפ סעג

 ? ןעוועג זיא סָאװ ,רעטניוו ןוא ---

 ? קינטָאלּפ םעד רהיא טפראד סאוו ףיוא זיא ---

 ? ףיוה-היפ םעד ןופ סעטַארג איד ןענייז ואוו ---
 רהיא טנעק סאוו .ץטאלּפ ן'פיוא ןענניירב ייז ןעסייהעג באה ךיא --

 ן'טימ גידנעכַאמ קישטזאקירּפ רעד טנאזעג טָאה -- ! ןעשנעמ איד טימ ןעכַאמ

 | .דנאה
 טנאזעג טָאה -- ! קישטזאקירּפ םעד טימ רונ ןעשנעמ איד טימ טינ ---

 ךיז רע טָאה --- ךייא ךיא טלאה סאוו בעילוצ ,ונ -- רעטכארבעגפיוא ןא ןיוועג
 -ָאלעג רע טָאה ,ןעפלעה טינ טעװ סאד זא ,ְךיִז גידנענָאמרעד רעבָא .ןעירשוצ
 טָאה -- 4 ןעעז ןעמ ןעק סאוו ,ונ --- טצפיזעגבָא ְךיִז טאה ןוא ןעטימ ןיא ןעז

 ? טָאזדזָארג ךָאנ טקישעג --- .ןעגייווש עלייוו א ךָאנ ןהָאטעג גערפ ַא רע
 טינ רעבא סייוו ךיא .ןעעזוצ ייז ןוא ן'אקשימ טימ ןיליסאוו טקישעג ---

 .גיּפמוז .ןעכירקצרוד ןעלעוו ייז ביוא
 ? ןימאיסעד לעיפיוו ףיוא ---
 ,סקעז ףיוא ---
 .ןיוועל ןהָאטעג יירשעג ַא טָאה -- ? עלא היוא טינ סאוו ראפ ---
 -עד גיצנאווצ ףיוא טינ ןוא סקעז היוא ןָארג-ייה טעעזעג טאה ןעמ סאוו

 ,עירָאעהט ןופ יא טסואוועג טָאה ןיוועל .ךילסירדרעפ ןעוועג זיא סאד ,ןיטאיס

 טעמב .רעהירפ סאוו ןעעז ןעמ ףראד עגיזָאד סאד זא ,גנורהאפרע ענעגייא ןופ יא
 .ןערהיפסיוא טנעקעג טינ סאד רע טָאה להָאמ ןייק ןוא ,עענש ןיא ְךַאַו

 ןענייז ייז ? ןעכאמ ייז טימ רהיא טנעק סאוו .ןעשנעמ ןייק ָאטינ ---

 ....ךיוא טָאה זָאימעס ןוא ,ןעמוקעג טינ רֶאָי
 דנעמ איד ןעכיורבעג ןוא יורטש איד ןעזָאלבָא טציא רהיא טלָאוו ,,ונ --

 .יורטש איד ןופ ןעמונעגוצ ןיוש ייז ךָאד ךיא באה --- |

 ? ןעשנעמ עלא עשו ןענייז יאוו ---

 ךיז לאז רע ,רעבָאה םעד רעביא ןעטיש רעיפ .טָאּפמָאק ןעכַאמ ףניפ --- |

 .שטירטימר ןיטנשטסנָאק ,ןערהיר טינ

 ,'| ע ר ה י ר  טינ ךיז לָאז רע, זַא .טסואוועג טוג רהעז טָאה ןיוועל
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 -ָאה ןעשילגנע ם'ןופ העירז איד טכאמעג עילַאק ןיוש טָאה ןעמ זא ,טניימעג טָאד
 .ןעסייהעג טָאה רע סאוו ןהָאטעג טינ רעדיוו ,סע טסייה ,טאה ןעמ -- רער

 טאה --- ..!געט-טסַאפ איד ןיא ןעסייהעג ךָאנ ךָאד רעבָא בָאה ךיא --
 ,ןהָאטעג יירשעג ַא רע

 .טייצ רעד ןיא ןעכאמ ץלא ןעלעוו רימ ,טינ ךיז ?יניהורנואעב --- |
 ןיא קעוא זיא ,דנַאה רעד טימ ןהָאטעג ךַאמ ַא סעכ טימ טָאה ןיוועל

 .ךרעפ םוצ .טרהעקעגמוא ךיז טאה ןֹוא רעבָאה ן'פיוא ןהָאט קוק א רעלכייּפש
 רעטייברַא איד רעבָא ,ןעברָאדרעּפ ןעוועג טינ ךָאנ זיא רעבָאה רעד ,להַאטש
 ןייא טימ טנַאקעג טָאה ןעמ ןעוו ,סעטעּפָאל םימ ןעטָאשעגרעביא םהיא ןעבָאה
 דעד ןוא ,קישטזַאקירּפ םעד ןעגעג סורדרעפ ןייז ןופ טגיהורעב ןיוועל ךיז טָאה ,חעירז-ייה ןעעז וצ ףיוא רעטיײברַא ייווצ ןענַאד ןופ ןפוא ן'ַאזַא ףיוא גידנעסיירבא זּוא ןהָאט יוזא גידנעסייה .רעלכייּפש ןעטשרעטנוא ןיא םהיא ןעזָאלבָארַא לָאמ
 ,ןייז סעכ ןיא טנָאקעג טינ טָאה ןעמ זַא ,רענהעש ַאזַא ןעוועג עקַאט זיא גָאט

 טָאה רעכלעוו ,רעשטוק םוצ ןהָאטעג יירשעג ַא רע טָאה -- ! טַאנגיא - -
 ...ןָא רימ רַאפ ?עטָאז -- עקסַאילַאק איד ןעשַאוועגבא ןענורב םייב

 | ? רהיא טסייה ןעכלעוו ---
 ,ןקיּפלַאק ןייז לָאז ,ונ ---
 ,ררעה ןיומ ,גלָאפ ךיא .---
 .רענעלּפ עכילטפַאשהטריוו ןוא טייברַא-סננילהירפ עדנעהעטשרָאפעב איד ןענעוו טדער-וצ םהיא טימ ךיז טָאה ןוא ,םדיא טימ םולש ןעסילש וצ םוא טהערדעגמורא ַאד ךיז טָאה רעכלעוו ,קישטזַאקירּפ םעד ןהָאט -ענ ףור ַא רעדיוו ןיוועל טָאה ,דרעפ םעד טלעטָאזעגנָא טָאה ןעמ ןיב
 טכאמעג גיטנעק ,טָאה ןוא םַאזקרעמפיוא טרעהעג טָאה קישטזַאקירּפ רעד

 טאהעג רעבָא טָאה רע ,תיבה-לעב םעד טימ ןעמיטשוצנייא גנוגניירטשנא ןַא
 םהיא טָאה רעכלעוו ןוא טנאקעב יױזַא ןיוש ןעניוועל זיא רעכלעוו ,םינּפ ןעבלעזמעד
 | ,ןעבעג  טעװ טָאנ איוו רונ ,טוג ןייז ךיז ןָאק ץלַא סָאד :טגָאזעג טָאה םינּפ רעגיזָאד רעד .ןעהעזסיוא ןעגירעיורט ,ןעזָאלסגנונּפָאה םעד רעביא טכַארבעגפיוא גידנעטש

 רעבָא .ןָאט רעגיזָאד רעד איו ,ןעניוועל טרעגרעעג טינ ױזַא טָאה ךַאז ןייק
 טינ ייז טָאה רע ?לעיפיוו ,סעקישטזַאקירּפ עלַא ייב ,ןיימענלַא ןעוועג זיא ןַאס ַאזַא
 .טַאהעג

 ,קישטזַאקירּפ רעד טגָאזעג טָאה -- שטירטימד ןיטנַאטסנַאק ,ןעזייוועב ןעלעוו רימ איוי -- ||
 ? ןעזייוועב טינ רימ ןעלָאז סָאװ רַאֿפ ---
 .רעטײברַא ןהעצפנופ ןַאמ ַא ךָאנ ןעלעטשנַא טגנידעבנוא ףרַאד ןעמ ---

 ,רעמוז ן'רַאפ עבור גיצעביז וצ ןעגנַאלרעפ ייז ,עכלעוו ןעוועג טנייה ןענייז .טינ ענייק ןעמוק סע
| 

 .טינ רע טנירק רהעמ ןוא ,ןעגנודעג רע טָאה גיצרעפ ,תוריכש עגיטציא איד טיול ןעלעטשנָא ןענָאק טינ ןעשנעמ ניצרעפ ןופ רהעמ רע םעוו ,ןעפ -ןרּפ טינ לָאז רע ?לעיפיוו זַא ,טסואוועג טָאה רע .ןעניוושעג טָאה ןיוועל
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 ערעדנַא ןייק ןעלעוו סע ביוא ,עקווָאריפעשט ןייק ,עכוס ןייק טקוש -- |
 .ןעכוז ףרַאד ןעמ .ןעמוק טינ

 -ָאדעיפ יליסאו טרעפטנעעגנ גירעיורט טָאה -- ןיוש ךיא לעוװ ןעקיש ---

 ,ןערָאװעג ךאווש רָאנ ןענייז דרעפ איד רעבָא --- שטיווַאר
 -ַאל טגיילעגוצ רע טָאה -- ךָאד סייוו ךיא רעבָא .ןעפיוקוצ רימ ןעלעוו --

 ךיא רעבָא ;רעגרע סָאו ןוא רענינייוו סָאװ ןעכוז ץלַא טעוו רהיא -- גידנעכ
 לעװ ךיא .ןפוא רעייא ףיוא סעֶלַא ןהָאט ךייא ןעזָאל טינ ןיוש רהָאי םעד לעוו
 יי .ןהָאט סעלַא ןײלַא

 רעד ןעוו ,רעכילהערפ זיא זנוא .גינייוו וצ ךיוא ױזַא טפָאלש רהיא --- :
 | ,ֹוצ ןיילַא ךיז טקוק תיבה-לעב

 לעוװ ךיא ? לָאהט ןעװָאזָארעב םעד רעטניה העירז-ייה איד ןעמ טעעז ---
 ףיוא גידנעטייר ךיז גידנעצעז ,טגָאזעג רע טָאה --- ןהָאט קוק ַא ןערהָאפרעכירַא
 .טרהיפענוצ טָאה רעשטוק רעד ןעכלעוו ,קיּפלַאק לעדרעפ םענַאלוב םעניילק םעד

 ןיטנַאטסנָאק ,םָארטש םעד ןערהָאפרעבירַא ןענָאק םינ טעוו רהיא --- |
 יי .רעשטוק רעד םהיא ךָאנ ןעירשעג טָאה -- שטירטימד

 ,דלַאוװ ן'ךרוד ןערהָאפ ךיא לעװ ,ונ ---
 -היפ םעד טקוקעב טָאה רע ןעוו ,ךעלהערפ ןערָאװעג זיא ןעניוועל ביוא

 גידנעגיוו גיסעמ .ןערָאװעג רעכעלהערפ ךָאנ רעדלעפ איד ףיוא םהיא זיא ,ףיוה
 .ןעדנעשירפרע ןוא ןעטמערַאוװרע םעד גידנעגיוזנייא ,לעדרעפ ןעטוג םעד ףיוא ךיז
 ןופ ךיז טהערפעג דְלַאו ן'כרוד גידנעטייר ,רע טָאה ,טפול ןוא עענש ןופ ךורעג
 ןייז ףיוא ןעוועג זיא סָאװ ,ךָאס עטבעלעגבָא איד טימ םענייז עלעמיוב ןעדעי
 ןופ ןעטירעגסױורַא זיא רע ןעוו .,ןעּפסאנק ענעלָאװשעגנָא איד טימ ןוא ערָאק
 סָאד עקערטש רערעייהעגנוא ןַא ףיוא טיירּפשוצ ןעניוא ענייז רַאפ ךיז טָאה דלַאװ
 ןייא ןהִא ,קיטש-לעמיש ןייא ןהֶא ךיּפעט רענעטעמַאז רעכיילג ַא איוו ױזַא ,ןירג
 .עענש עטצלעמשוצ ןופ ךעלּפ לעקיטש ַא ואוו טינ ואוו רונ ,סולפסיוא

 -ערטוצ ךעלדרעפ עשרעיוּפ איו גידנעהעז ,ןערָאװעג זייב טינ טציא זיא רע
 (ייז ןעבײרטבָארַא רעיוּפ ןעטנעגעגעב ַא ןעסייהעג טָאה רע) דלעפ םענירג ןייז ןעט
 ןעכלעוו ,טַאּפיא רעיוּפ םעד ןופ רעפטנע ןעשירַאנ ןוא ןעגיד'קזוח םעד ןופ טינ ןוא
 דלאב ,טַאּפיא ,סָאװ ,ונ, : טגערפעג טָאה רע ןעכלעוו ייב ןוא טנעגעגעב טָאה רע
 -- .שטירטימד ןיטנַאטסנָאק ,ןערעקַא רעהירפ ףרַאד ןעמ, --- "7 ןעעז וצ טייצ
 ,טרעפטנעעג טַאּפיא טָאה

 ,ןערָאװעג םהיא זיא רעכעלהערפ ץלַא ,ןערהָאפעג זיא רע רעטייוו סָאװ
 :טלעטשעגרָאפ םהיא ךיז ןעבָאה ןערעדנַא ן'רַאפ רעסעב רענייא רענעלּפ ןוא
 רעדלעפ סקעז ןיא ייז ןעלייהטנייא ; סעטסוק טימ רעדלעפ עלַא ןעצנַאלפמורא
 - ַא ןעיובסיוא ; ןעעזרעפ וצ זָארג ףיוא יירד ןוא טסימ טימ ןערעסעבוצסיוא ףיוא
 ןוא .עקלעשזַאס ַא ןעבָארגסיױא ןוא דלעפ ןופ גערב ןעטייוו םעד ףיוא זיוה-היפ
 ףיוא ןיטאיסעד 180 ןוא לעפָאטראק ןיטַאיסעד 100 ,ץייוו ןיטאיסעד 200 ןַאד
 .ןהעג ץעווינ ןיא טינ לָאז ןיטַאיסעד ןייא ןייק ןוא ,זָארג

 איד ףיוא דרעפ םעד גיטכיזרָאפ גידנעוועריק ,ןעיירעמיורט עכלעזַא טימ-
 -עגוצ רע זיא ,סנירג איד ןעטערטוצ וצ טינ ידכ ,רעדלעפ איד ןעשיווצ ,סעשזעמ
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 רעטיײברַא עדייב .וועירז-ייה איד טעעזעג ןעבָאה סָאװ ,רעטיײברַא איד וצ ןערהָאפ
 איד .עקלול א םאזניימעג גידנערעכיור גיטנעק ,עשזעמ ןץפיוא ןעסעזעג ןענייז
 -יטש ענערָארפעג ןיא ןענעלעג זיא ןוא ,ןעבירוצ טינ ןעוועג זיא ןעגָאװ ןיא דרע
 -ָאוו םוצ קעווא יליסַאװ רעטיײברַא רעד זיא ,תיבה-לעב םעד גידנעהעזרעד .רעק
 איד ףיוא רונ ,טוג טינ ןעוועג זיא סָאד .ןעעז ןעמונעג ךיז טָאה ַאקשימ ןוא ,ןעג
 -נַאגעגוצ זיא יליסָאװ ןעוו ,ןערָאװעג סעכ ןיא ןעוו ןעטלעז ןיוועל זיא רעטײברַא
 ,רלעפ גערב םוצ דרעפ םעד ןערהיּפבִא םהיא ןעסייהעג ןיוועל טָאה ןעג

 - ,?'ץירּפ ,השקישינ --
 .ריד טסייה ןעמ סָאװ 'וחט ןוא טוג ױזַא ייז ---
 עיטּפַאל רעדעי ףיוא וטסּפעלש עטָאלב לערוּפ ַא ! הרצ א זיא ןהעג רעבָא .טרָאס רעטשרע ,שטירטימד ןיטנַאטסנַאק ,סָאד זיא העירז רעבָא -- ּפָאק ס'דרעפ םעד רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא יליסַאװ טרעפטנעעג טָאה -- גלָאפ ךיא ---

 | ,ךיז גידנענהפנח טגָאזעג רע טָאה --
 טָאה --- ? ענעבירוצ ןייק טינ דרע איד ךייא ייב זיא סָאוו ראפ ןוא ---

 .ןיוועל טגערפעג
 ,דנעה איד ןיא גידנעבייר ןוא דרע טימ העירז ןעפיוה ַא גידנעמהעננָא ,יליסַאוװ טרעפטנעעג טָאה -- איז ךֶאד ןעקירדוצ רימ ---

 ,טקניירקעג סָאד טָאה ןעניוועל רעבָא ,דרע ענעבירוצ טינ טימ העירז-ייה ןעגָאװ ַא ןעטָאשעגנַא םדיא טָאה ןעמ סָאװ ןעוועג גידלוש טינ וליפא זיא יליסַאוװ |
 סָאװ ,דרע רעקיטש עסיורג ךיז טימ גידנעּפעלש ,ןעטָארטעג טָאה אקשימ איוו ןהָאטעג קוק ַא טָאה רע .לעטימ ןעבלעזמעד טכיורבעג םציא טָאה רע .טוג ןייז רעדעיוו לָאז סע זַא ןעכַשמ טכעלש סיוא טהעז סע סָאװ סעלַא ןוא סורדרעפ ןייז ךיז ןיא ןעבױטרַאפ וצ לעטימ ַא טפורּפעג לָאמ ןייא טינ ןיוש טָאה ןיוועל

 ןיליסַאװ ייב ןהָאטעג םהענ ַא טָאה רע ; םופ רעדעי םורא טּפעלקעגמורַא ךיז טָאה
 .ןעעז קעוַא זיא ןוא לעברעק-עעז איד

 | ? טלעטשעגבא ךיז אוד טסָאה ואוו ---
 ַא ןיא איוו רעווש ןעוועג זיא ןעהעג .םופ ץטימ ןעזיוועגנָא טָאה יליסַאװ

 ,פעברעק-עעז איד ןעבענעגבָא טָאה ןוא טלעטשעגבָא ךיז טָאה ,ןערָאװעג טציוושרעפ זיא ףיירטש ןייא גידנעהעגכרזו ןיוועל ןוא ,ּפמוז
 ,וליסאוו טגָאזעג טָאה --- ףיירטש ןעטעעזעג ןעגיזָאד םעד רַאפ ןערעוו טלעדיזעג טינ ךיא לָאז רעמוז ןעמוק טעװ סע ןעוו ,ל'ץירּפ ,ונ ---
 נידנעלהיפ -- ןיוועל ןהָאטעג גָאז א ךַאלהערפ טָאה -- ? זיא סָאװ ---

 | -  .טקריוועג טָאה לעטימ רעד איוו ןיוש
 ןעוו .טינ ערעדנַא ךיוא סייה ךיא ןוא ןעטיײברַא וצ טכעלש בעיל טינ ןײלַא בָאה ךיא ,רעטאפ ןעכילבייל א רַאפ איו ,שטירטימר ןיטנַאטסנָאק ,ךיז עווערַאטס ךיא | טעעזעג איו ןוא .גנילהירפ ןעטצעל טעעזעג בָאה ךיא ואוו ,קוק ַא טשרָאקא םינ רהיא .דעישרעטנוא ןַא ןייז טעװ .רעמוז ןהָאט קול ַא רהיא טעוװ טָא ---

 ןיהא ןא קילב ַא ףרָאװ א טיג ןעמ ןעוו .םוג זנוא זיא ,טוג זיא תיבה ?עב םעד |
 | .רלעפ ץםיוא גידנעזייוונַא יליסאוו טגָאזעג טָאה -- ץרַאה סָאד טהערפ ,רלעפ ן'םיוא
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 ! אה ,יליסאוו ,רימ ןעבָאה גנילהירפ ןעיײט ַא ןוא ---
 ןיב ךיא .ןעקניידעג טינ ַאזַא ןענָאק עטלַא איד זַא ,גנילהירפ ַאזַא ,א --

 ךעלטסעמ יירד ַא ךיוא רעױּפ רעטלַא ןא זנוא ייב טרָאד טָאה ,ןעוועג םייהרעד ןיא
 .ןערָאק ןיפ ןעדיישרעטנוא וצ רעווש זַא ,רע טנָאז .טעעזראפ ץייוו

 ? ןעעי ץייוו ןעביוהעקנָא טָאה רהיא איוו גנַאל ןיוש ---
 ךָאד טָאה רהיא ; רּודָאי ןענירָאפ רַאפ ךָאנ טנערעלעג זנוא טָאה רהיא --- :
 -טכַא יירד ןוא ,טפיוקרעפ לעטרעפ ַא רימ ןעבָאה ,ךעלטסעמ ייווצ טקניישעג רימ
 - .טעעזרַאפ ךעל

 דוצ ןיוועֿפ טגָאזעג טָאה --- דרע רעקיטש איד טביירוצ ,עשז-טהעז ,ונ --
 סע ביוא ןוא ,יוזא ךיוא לָאז ַאקשימ זַא ,גנוטכַא בינ ןוא --- דרעפ םוצ גידנעהעג
 .הנתמ ַא ןיטַאיסעד ןופ סעקיּפָאק קיצפופ וצ אוד טסגירק ןהעגפיוא טוג טעוו

 גוננעג ךיוא ױזַא ךייא ןופ ןענייז ריס .ךילנינעטרעטנא ןעקנַאד רימ ---

 .ןעדעירפוצ
 ןרעביא ןעטירעגקעװַא זיא ןוא דרעפ ןפיוא טצעזעג ךיז טָאה ןיוועל |

 -עג איד רעביא .זָארגייה טעעזרַאפ ןערהָאייַא-רַאפ ןעוועג זיא סע ואוו ,דלעפ
 -וצכרוד ןעוועג טינ רָאנ זיא סע זַא ,גיּפמוז יוזא ןעוועג זיא רעדלעפ עטרעקַא
 ,ןעעז ןוא ןעווענָארב ןענָאק ןיוש ןעמ טעוו םורא געט ראָאּפ א ןיא רעבָא ,ןערהָאפ

 ןערהָאפעג ןיוועל זיא קירוצ .ךַאלהערפ ןעוועג זיא סעֶלַא ,ןהעש ןעוועג זיא סעלַא
 רע ,ךילקריוו ןוא ,ןעלאפעגבָא זיא רעסַאװ סָאד זַא ,נידנעפָאה ,םָארטש ן'רעביא
 ךיוא ןעפרַאד סע, .ךעלטנע ייווצ ןעקָארשוצ טָאה ןוא םָאוטש םעד רעבירַא זיא

 ןעוועריקרעפ םייב טַארוקַא ןוא ןהָאטעג טבַארט ַא רע טָאה -- "ןעּפענש דלאוו ןייז
 גנוניימ ןייז טגיטעטשעב טָאה רעכלעוו ,רעטכעוװדדלַאװ םעד טנעגעגעב רע טָאה
 .ןעּפענשדלאוו ןענעוו

 גאטימ ןעזייוועב ךָאנ לָאז רע ידכ ,םייהַא ןערהָאפעגנ ןיוועל זיא רעלענש

 ,געיעג רַאפ סקיב ןייז דנעבַא וצ ןעכַאמ גיטראפ ןוא ןעסע

14 

 ןיוועל טָאה ,רעטנעלעגפיוא ןַא ךעלהערפ רהעז זיוה םוצ גידנערהאפוצ
 ,לעקעלג ַא רהָאפוצ םענדַארַאּפ ןופ טייז רעד ןופ טרעהרעד

 ןהָאטענ טכַארט ַא רע טָאה -- רעצימע ןהַאבנעזייא ןופ ןייז זומ סָאד ---

 ? ןייז ןענָאק סָאד לָאז רעוו .גוצ רעווקסָאמ םעד ןופ טייצ איד טַארוקַא זיא סע ---
 לעוו ךיא זא ,ןייז ןָאק סע, :טגָאזעג ךָאד טָאה רע ?יַאלָאקינ רעדורב סינ וצ
 ןיא ".ריד וצ ןעמוק רָאג לע ךיא זַא ,ןייז ןָאק סע ןוא ,טרָא-רוק ַא ןיא ןערהָאפ
 -עװנַא סרעדורב םעד סָאװ ,ןערָאװעג םהענעגנַאנוא םהיא זיא טונימ רעטשרע רעד
 רע רעבָא .גנומיטש-סננילהירפ עכילקילנ ןייז ןערעטשוצ םהיא טעוװ טייהנעז

 טנעפעוצ יו יוזא דלַאב טָאה רע ןוא ,להימעג אזא ראפ טמהעשרַאפ דלַאב ךיז טָאה
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 טשניוועג ןוא טרַאװעג רע טָאה דיירפ רעטפנַאז טימ ןוא גנומרַאמוא עגיצרַאה ןייז
 ,רעדורב רעד ןייז לָאז סָאד זַא ,ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ טצוא

 איד רעטניה ןערהָאפעגוצ זיא ןוא דרעפ םעד ןהָאטעג בירט ַא טָאה רע

 -ןהַאבנעזייא רעד ןופ ןַאּפשענײירד א ןעהעזרעד טָאה רע ;רעמיוב-ןעיצַאקַא
 ,ךא, .רעדורב רעד ןעוועג סינ זיא סָאד .,רעטופ ַא ןיא ןררעה ַא ןוא עיצנַאטס
 וצ סעומש ַא ןעמעוו טימ שנעמ רעמהענעגנַא ןַא סעּפע ןעוועג טלָאװ סָאד ןעוו
 ,ןהָאטעג טכַארט ַא רע טָאה ,"ןהָאט

 עדייב גידנעביוהפיוא ,ןיוועל ןעירשעגסיוא דיירפ טימ טָאה -- !א --
 סָאװ ןרעג ךיא ןיב איוו ,ךַא ! טסַאנ רעכעיל ַא רַאפ סָאװ --- ךיוה רעד ןיא דנעה

 ןַאּפעטס זיא סָאד זַא גידנענעקרעד ,ןעירשעג רע טָאה -- ! ןעמוקעג טסיב אוד
 .שטיוועידאקרא

 ,הטַארייהעג טָאה איז בוא ,ןעסיוורעד רעכיז טציא ךיז לע ךיא, |
 .ןהָאְטעג טכארט א רע טָאה ,"ןעטַארייה טחעג איז ןעוו רעדָא

 ,טלהיפרעד רע טָאה גָאט-סגנילהירפ םענהעש ןעגיזָאד םעד ןיא ןוא
 .העוו טינ רָאג םהױא טוהט רהיא ןעגעוו גנורעניארע איד זַא

 יַאקרַא ןַאפעטס טנַאזעג סָאה -- ?טראורע טינ טסָאה ?סָאװ --
 ףיוא עטָאלב ןיא רעטצירּפשרעפ ַא ,ןעטילש ןופ גידנעכירקסיורַא שטיוועיד

 ---ךיירפ טימ ןוא דנוזעג טימ טניישעג טָאה רעבָא ,ןעמערב ןוא ןעקַאב ,זָאנ רעד
 סָאד ,ןהעג געיעג ףיוא ;סנייא ןיא סָאד ,ןעהעז ךיד ןערהָאפוצ ןעמוקעג ןיב
 .יירד זיא ,ןעפיוקרעפ ןעווַָאשוגרעי דלַאװ ןוא ,ייווצ זיא

 סָאר וד טסיב איו ?גנילהירפ א רַאפ סָאװ ןוא !לָאפטכַארּפ ---
 | ? ןעטילש ַא ןיא ןערהָאפרעד

 טָאה -- שטירטימד ןיטנַאטסנַאק ,רענרע ךָאנ ןיא ןעגָאװ א ןיא ---
 | .ןאמרהופ רעטנַאקעב רעד טרעפטנעעג

 טָאה -- ןעמוקענ טסיב וד סָאװ ,ןרעג רהעז ,רהעז ךיא ןיב ,ונ --
 .ןיוועפ טגָאזעג לעביימש ןעשרעדניק ַא טימ גיטכירפיוא גידנעלכיימש

 ,טסעג רַאפ רעמיצ םעד ןיא טסַאנ ןייז טרהיפעגניירא טָאה ןיוועל
 סעשטיוװעידַאקרַא ןאפעטס ןערָאװעג ןעגָארטעגניײרַא ךיוא ןענייז סע ןיהואוו
 םהיא גידנעזַאל ןוא ,װ .ז .א ,ךיצ א ןיא סקיב א ,שַאט עזייר ןייז : ןעכַאז
 -ןַאק ןיא קעװַא לייוורעד ןיילא רע זיא ,ךיז ןהָאטרעביא ןוא ךיז ןעשאוונייא
 .גנואעזרעפדזָארג איד ןעגעו ןוא גנורעקַא איד ןעגעו ןעבעגוצרעביא רָאמ
 ןעגַארּפ טימ רעמיצ-רעדָאפ ןיא טנעגעגעב םהיא טָאה אנווַאליאכימס איפַאנַא
 .גאטימ ןעגעוו

 רע טָאה -- רעלענש סָאו רונ ,ןעכַאמ טעוװ רהיא סָאװ טכַאמ --
 ,קישטזַאקירּפ םוצ קעװַא זיא ןוא טגָאזעג

 ןַא ,שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןיוש זיא קירוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו
 ןופ סיױרַא ,לעכיימש ַא טימ גידנענייש ןוא רעטמַאקרעפ ַא ,רענעשַאוװעגנייא
 ,ןרעמיצ עטשרעביוא איד ןיא היורא ןעגנַאגעג עדייב ןענייו ייז ןוא רעמיצ ןייז

 ;רעהַא ןעבילקרעד ךיז בָאה ךיא סָאװ ,ןרעג ךיא ןיב איוו רעבָא --
 עכלעוו ,עסינמייהעג ענעי ןעהעטשעב סע .סָאװ ןיא ,ןהעטשרעפ ךיא לעװו טציא
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 ָאד טוג איוו !זיוה 8 רַאפ סָאװ ,אנקמ ריד ןיב ךיא ךילקריוו .ָאד טסּפַאש וד

 גידנעסעגראפ ,שטיװעידַאקרַא ןאפעטס טגָאזעג טָאה --- ,ךילהערפ ,גיטכיל ! זיא
 ,עלעמַא ןייד ןוא -- טנייה איוו ,געט ערהָאלק ןוא גנילהירפ זיא נידנעטש טינ זַא
 +עקנינהעש א ןעבָאה וצ רעסעב וליפַא ןעוועג טלָאװ סע !כארּפ א רַאפ סָאװ
 ,ןעשיכַאנָאמ ןייד טימ ריד רַאפ טינ רעבָא ;לעכוטראפ א טימ ןעכדעמ-רעמַאק
 .טוג רהעז סָאד זיא ןעבעל ןענניירטש

 סעיינ עטנאסערעטניא עלעיפ טלהעצרעד טָאה שטיוװעידַאקרַא ןאפעטס
 ,רעדורב ןייז זַא ,טריסערעטניא ןעניוועל ןיֵאה סָאװ סעיינ א ךָאנ רעדנוזעב ןוא
 ןיא םהיא וצ רעמוז ףיוא ןעמוק וצ ןעבילקעג ךיז טָאה שטיווָאנַאוװיא ייגרעק

 | .ףרָא '
 ןעגעו טלעהעצרעד טינ שטיוװעידאקרַא ןַאפטעס טָאה טרָאװ .ןייא ןייק |

 ןעבעגענרעביא רונ טָאה רע ,סיקצַאברעשטש איד ןעגנעוו ןײפענלַא ןיא ןוא יטיק

 םייקלעדייא ןייז רַאפ רַאבקנַאד ןעוועג םהיא זיא ןיוועל .יורפ ןייז ןופ סורעג ַא
 ןיא שטיװעידַאקרַא ןַאפעטס .טסַאג םעד ןופ ןעדעירפוצ רהעז ןעוועג זיא ןוא
 ןופ סעלַא ןענַאטשרעפ טָאה ,ןעגנומהענעב ענייז ןיא ךילבעיל ןעוועג גידנעטש

 ןוא ,דלימ רעדנוזעב ןעוועג סעּפע ךָאנ רע זיא ?הָאמ םעד ןוא ,גנוטיידנָא ןייא
 "עג םהיא טָאה סָאװ ,גוצ-רעטקַארַאכ םעיינ ַא םהיא ןיא טקרעמַאב טָאה ןיוועג

 םהיא ןיא רע טָאה םהיא וצ םיוקכילטרעצ ןוא טקעּפסער ,גנוטכַא ןימ ַא ,טע'פנח

 ,טקרעמענ

 נַאטימ רעד זַא ,אנווָאליאכימ איפאגא ןופ ןוא רעכוק מעד ןֹופ הימ איד

 דניירפ עדייב זַא ,וצרעד זיולב טרהיפעג טָאה ,רעטונ ַא סנרעדנַאזעב ןייז לָאז

 ןעבָאה ,ןעסייבוצ ?ייוורעד טצעזעג ךיז ןעבָאה ,טרעגנוהעגסיוא טוג ךיז ןעבָאה

 טָאה ןיוועל .ךעלמעווש ענעצלאזעג טימ ,רעטוּפ מימ טיֹורְכ טימ ןעסעגעגנָא ךיז

 עכלעוו טימ ,סעקשזאריּפ איד ןהִא ּפוז איד לייוװרעד ןעגנַאלרעד ןעסייהעג ְךא .

 ןַאפעטס רעבָא .טסַאג םעד ןרעדנואוורעפ סרעדנַאזעב טלָאװעג טָאה רעכוק רעד |
 "יַצלהָאמ ינימ ערעדנַא וצ ןערָאװעג טנהעוועג חנה זיא רעבלעוו ,שטיװעידַאקרַא

 | .גיטכערּפ רַאפ סעלַא ןענופעג טָאה ,ןעט

 -נערעכיוררעפ ,ץלַא טדערעג רע טָאה -- ! טייהנעטלעז !טייהנעטלעז --- :

 ןעמ איוו ױזַא ,ןעמוקעג ריד וצ ןיב ךיא --- סנעטארב איד ךָאנ סָאריּפַאּפ ַא גיד

 ןוא גנולסיורטוצ רעדנעשיור ןוא רעדנעזיורב ַא ךָאנ ףישיּתּפמַאד ַא ןופ טמוק

 "הטריוו ןיא זַא ,אוד טסגָאז סָאװ זיא .גערב ןעליטש ַא ףיוא סױרַא טמוק ןעמ

 רעטייברא םעד ןופ טנעמעלע רעד זַא ,גיטיונ זיא ןעטייהנע:עלעגנַא עכילטפַאש

 -היפ לָאז ןעמ איוו ןעדנעוו ךיז ףרַאד ךָאנ םעד ךָאנ ןוא טשרָאפעגסיוא ןייז ףרַאו

 זַא ,טכוד רימ רעבָא ;ץראה םע ןַא ןיירעד ךָאד ןיב ךיא .טפאשהטריוז ַא ןעו
 רעטייברא םעד ףיוא גנוקריוו א ןעבָאה טעוו גנוהיעוונָא רהיא ןוא עירָאעהט ַאזַא

 .אפינ

 יא ,עימַאנָאקע רעשיטילַאּפ ןעגעוו טינ דייר ךיא :טרַאװ .רונ ,אי ---- ||

 איוו ױזַא ןייז ףרַאד איז .טפאשהטריוו ַא ןערהיפ ןופ טפאשנעסיוו ןעגעוו דייר

 -רא םעד ןוא ןעגנוניישרע איד ןעשרָאפסױא ףרַאד ןעמ ,טפאשנעסיוו-רוטַאנ

 : . . . ןעשיפארגאנטע ,ןעשימָאנָאקע ןייז טימ רעטייב
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 -עננייא טימ אנווָאליאכימ איפאנא ןעמוקעגניירַא זיא טונימ רעד ןיא

 | .סטכַאמ
 -עידאקרא ןאפעטס טגָאזעג רהיא טָאה -- אנווארדאיפ איפַאנַא .,,ונ ---

 -עמעווש ַא רַאפ סָאװ --- רענניפ עכייוו ענייז ןופ ןענעדב איד גידנעשוק ,שטיוו
 ,טייצ ןיוש רשפא . . . ! ךעלעזערג עטרינירַאמ רַאפ סָאװ ,ןענייז ךייא ייב ךעל
 .ןיוועל וצ ןָאהטעג דנעוו ַא ךיז רע טָאה --- ? איטסָאק

 טָאה עכלעוו ,ןנוז רעד ףיוא רעטסנעפ ןיא ןָאהטענ קוק ַא טָאה ןיוועל
 ,דלאוו ץיּפש ןעטעקַאנ םעד רעטניה ןעזָאלעגרעטנורַא דךיז

 ! ןענַאּפש ,אמזוק -- טגָאזעג רע טָאה --- טייצ ,טייצ ---

 ןיײלַא טָאה שטיוועידאקרא ןאפעטס .ןעטנוא ןעננאגעגבָארַא ןענייז ייז

 ןעגיצנאלג םעד ןופ קעד ענעניסורַאּפ איד טייקכילטקניּפ טימ ןעמונעגבָארַא

 ןייז ןעמהענסױרַא ןעביוהעגנָא רע טָאה ,לעטסעק איד גידנענעפע ןוא ,ליטסעק
 ָאד זַא טלהיפעג ןיוש טָאה רעכלעוו ,ַאמזוק .ןָאסַאפ םעיינ ןופ סקיב ןערעייהט
 ;אפעטס ןופ ןעטָארטעגבָא טינ טָאה ,"סּפַאנש ףיוא,, ןעשביה ַא ןעמוקעב רע טעוװ
 וו .ז .א ,לעוויטש איד ,ןעקָאז איד ןָאהטעגנָא םהיא טָאה ןוא שטיוװעידַאקרַא

 לָאז ןיניבַאיר רחוס רעד ןעמוק טעוו סע ביוא זַא ,ייז םייה ,איטסָאק ---
 ..ןעמוק טנייה ןעסייהעג םהיא בָאה ךיא ;ןעדלעמ ןוא ןעמהענפיוא םהיא ןעמ

 | ? ןעניניבַאיר דלַאװ םעד אוד טספיוקרַאפ ---
 | ? ןעד םהיֵא טסנעק אוד ,ַאי --
 ."רעכיז ןוא ןעדעישטנע , קסע ןַא טאהעג םהיא טימ בָאה ךיא ,סיוועג ---
 "רעכיז ןוא ןעדעישטנע, .טכאלוצ ךיז טָאה שטיוװעידַאקרַא ןאפעטס

 -עג טנעלפ ןיניבאיר רחוס רעד עכלעוו ,רעטרעוו-סגנילבעיל איד ןעוועג ןענייז
 ,ןעכיורנ

 טלעשטעּפעג טָאה ןוא טגָאזעג רע טָאה -- שימָאק רהעז טדער רע ,אי --
 םורא ךיז גידנעהערד טעשטיווקענ טָאה עכלעוו ,ַאקסַאל גיוצ איד דנַאה ן'טימ
 -רעפ טסָאה ,אהא -- סקיב םעד ןוא סיפ ענייז ,דנַאה ןייז טקעלעג ןוא ןעניוועל
 .טהעג תיבה לעב רעד ןיהואוו ,ןענַאטש

 ייז ןעוו ,קינַאג ןעבעל ןענַאטשעג ןיוש זיא אשוגלָאד ,דנוה רעטייווצ רעד
 | .ןעמוקעגסיורא ןענייז
 רשפא ; טייוו טינ זיא סע ?הָאוובָא ,ןענַאּפשנייא ןעסייהעג בָאה ךיא --- |
 ? ןהעג סופוצ רימ ןעלָאז

 ,שטיװעידַאקרַא ןאּפעטס טגָאזעג טָאה --- ןערהָאפ רעסעב רימָאַל ,ןיינ !
 .ַאשוגלָאד וצ גידנעהענוצ

 -יוררעפ טָאה ןוא סיפ איד טקעדעגנייא טָאה ,טצעזעגניירַא ךיז טָאה רע
 ; גידנעגָאז ,רַאגיס ַא טרעכ

 איוו ,גונעת ַא ױזַא טינ זיא ראגיס א ! טינ סָאד אוד טסרעכיור איוו --
 ךיא טלָאװ ױזַא סָא ! טוג איוו ! טבעלעג סע טסייה ָאד טָא .האנה ןופ ןעכייצ א
 !ןעבעל טלָאװעג ךיוא

 | ,ןיוועל טלעכיימשעג טָאה -- 3 ריד טרעטש עשזירעוו ---
 טסָאה טסבעיל אוד סָאװ סעֶלַא .שנעמ רעכילקילנ ַא טסיב אוד ,ןייג --
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 טסָאה -- דנאי ;אוד טסָאה -- דניה ;ייז אוד טסָאה ,דרעפ טסבעיל .אוד
 .אוד טסָאה --- טפַאשהטריוו ; אוד

 סָאװ סָאד ןופ האנד בָאה ךיא לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד /8 ,ןייז ןָאק סע ---
 טָאה -- ָאטינ זיא רימ ייב סָאװ ,סָאד ןעגעוו טינ רעיז וט ןוא ,ןַארַאפ זיא רימ ייב
 .יטיק ןענעוו ךיז גידנענָאמרעד ,ןיוועל טגנָאזעג

 ףיוא .ןהָאטעג קוק ַא טָאה ,ןענַאטשרעּפ טָאה שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס
 .טנָאזעג טשינ רָאנ רעבָא טָאה ,םהיא

 ןייז טימ טָאה רע סָאװ רַאפ ןיקסנאלבא רַאבקנַאד ןעוועג זיא ןיוועל
 ןיוועל לייוו ,סיקצַאברעשטש איד ןענעוו טדערענ טינ ךאז ןייק טקַאט ןעגידנעטש

 עוו סעומש ַא ןערהיפראפ טינ ךיז לָאז סע ,טַאהעג ארומ טייצ עצנַאג איד טָאה
 ןעגעוו ךיז ןעגידנוקרע ססולגרַאפ רהעז םהיא ךיז טָאה טציא רעבָא .ייז ןענ
 טינ רעבָא טָאה רע ,טרעטַאמעג ױזַא םהיֵא טָאד סָאװ ,סָאד ןעניפעגסיוא ,ייז
 ,םעד ןעגעוו ןעביוהוצנָא טגאוועג

 ַא ןיוועל טגָאזעג טָאה --- ? ןעטפעשעג ענייד סָאד ןהעג איוו ,ונ ---

 -עוו זיולב ןעטכַארט וצ טייז ןייז ןופ זיא סע טוג טינ איוו גיר'נהָאט טכַארט
 .ךיז ןעג

 ,ךַאלהערפ ןעצנַאלג ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןעגיוא סעשטיוועידאקרא ןַאּפעטס = |
 ןעוו ,ןעשטעליוק ןעבָאה בעיל ןָאק ןעמ זַא ,טינ ךָאד טסנעקרענא !אוד -- |

 -ערברַאפ ַא רַאפ סָאד ךָאד טסנעכער אוד ; ןעדָאלפ רעניטראפ ַא ןַארַאפ זיא סע
 -נעהעטשרַאפ ,טגָאזעג רע טָאה -- עבעיל ןהֶא ןעבעל ןייק ןעקרענַא ךיא ןוא ; ןעכ
 ןיב ךיא ,ןעכַאמ וצ זיא סָאװ -- עגַארפ סניוועל ןפוא םענעגייא ןייז ףיוא גיד

 טימרעד ןעד ןעמ טגניירב ןעמעוו ,ךילקריוו ןוא .ןערָאװעג ןעפאשעב יוזא ןיוש

 ....ןעגינעגרעפ ַאזַא סָאד זיא ךיז רַאפ ןוא ? ןעדאש
 .ןיוועל טגערפעג טָאה -- ? סעיינ סָאװ ןַארַאפ סעּפע רעדָא ,זיא סָאװ --- |

 זיולב טסנעק אוד ,רעדורב ,ךימ אוד טסהעטשרַאפ ! רעדורב ,ןַארַאפ ---

 ןענייז רעבייוו עגיזָאד איד ןוא ....םולח ןיא רונ טהעז ןעמ עכלעוו ,רעבייוו עכלעזַא

 טסהעטשרַאפ ,רעמיצנעיורפ ַא ...רעבייוו עכילקערש ןענייז סָאד ןוא ...רהָאוװ ן'םיוא

 איז טעוו ,ןעשרָאפסױא טינ טסלָאז אוד לעיפיוו סָאװ ,ךַאז אזַא זיא סָאד ,ךימ אוד

 ,יינ ןייז ץלַא ריד רַאפ
 | .ןעשרָאפ וצ טינרָאג רעפעב ןיוש זיא ---
 -ינעגרעפ רעד זַא ,טגָאזעג טָאה רעקיטַאמעטַאמ ַא רענייא סעּפע ,ןיינ ---

 איד ןעכוז ןיא רונ ,טיײהרַאװ רעד ןופ גנוקעדטנע רעד ןיא טינ טהעטשעב ןעג

 ,טײהרהַאו
 -ניירטשנא עלַא ףיוא גידנעקוק טינ ,ןוא גידנעגייווש טרעהעג טָאה ןיוועל

 ןופ המשנ רעד ןיא ךיז ןעגָאוטרעבירא טנָאקעג טינ ןפוא םושב רע טָאה ,ןעגנוג

 -עגרעפ םעד ןוא ןעלהיפעג ענייז ןהעטשרַאפ טנָאקעג טינ טָאה ןוא דניירפ ןייז

 | .רעמיצנעיורפ ןערידוטש ןיא ןעגינ
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 טרהיפעגכרוד טָאה ןוא ןעגנַאנעגבָארַא ןיוועל זיא ,דלַאװ םוצ גידנערהָאפוצ
 ןיוש זיא סעכלעוו ,דלעפ ןעניּפמוז ןוא ןעגיכָאמ ַא ןופ לעקניוו םעד וצ ןיקסנאלבא
 ןעטייווצ םוצ טרהעקעגקירוצ ךיז רע טָאה ןייֵלַא .עענש ןופ ןערָאװעג טיירפעב
 -עגנָא סקיב ןייז גידנעלעטשקעוװוַא ןוא ,עזָאירעב-לעּפָאד רעד וצ ,דלעפ ןופ גערב
 -פאק ןייז ןהָאטעגסיױא רע טָאה ,לעגייווצ ןעטקַאהעגבָא ןעגירעדינ םעד ןָא טרַאּפש
 ךיז ןענָאק דנעה ענייז ביוא טפורּפעג סָאה ןוא טלעטרַאגעגמורַא ךיז טָאה ,ןעט
 .ןעגעוועב יירפ

 טָאה ,ןעבילברעפ עענש רעד ךָאנ זיא סע ואוו ,דלַאװ ןעטכידעג םעד ןופ
 עניילק .רעסַאװ סָאד ןעמָארטש עלַאמש ,עטהערדעג ןיא ןעסָאלפעג רַאברעה םיוק
 ןופ ןעגיולפעגרעביא טייצ וצ טייצ ןופ ןענייז ןוא טרעשטיווצענ ןעבָאה ךעלגיופ

 ךיז טָאה טייקליטש רעגידנעטשלָאפ ןופ ןעטמנעמַאמ ןעשיווצ .םיוב ףיוא םיוב
 טרהירעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעטעלב ענירהָאידַא-רַאפ ןופ ןעשרוש סָאד טרעהעג
 ,זָארג איד ןופ ןעסקַאו ם'ןופ ןוא דרע רעד ןופ ןעצלעמש ם'ןופ

 -- "} טסקַאװ זָארג איד איוו ,ךיז טהעז ןוא ךיז טרעה סע ! טוג איו,
 רעד ףיוא טקוקעג ; טרעהעג ןוא טקוקעג ,ןענַאטשעג זיא רע .ןיוועל טגָאזעג טָאה
 ךיז טָאה סָאװ ,דלַאװ םעד ןופ ןעציּפש איד ףיוא ,ןעטנוא דרע רעגיכָאמ רעסַאנ
 עסייוו ןעגָארטעג ךיז ןעבָאה סע ואוו ,?עמיה םעד ףיוא ,גרַאב ן'רעטנוא טיירּפשוצ
 ןעטייוו םעד רעביא ךיוה ןעגיולפעגכרוד זיא בערטסאי ַא .ןעקלָאװ ןעפיירטש
 טָאה ?לעכייט טייז רענעי ןופ .ןעלגילפ איד טימ גידנעכָאפ טלייאעג םינ ,דלאוו
 ,וקדוק רעד ןערעה טזָאלעג ךיז

 שטיוועידאקרא ןאפעטס טגָאזעג טָאה -- וקדוק רעד ןיוש { אה ,טוג איוו ---
 | ,טסוק ן'רעטניה ןופ גידנעמוקסיורא

 -נוא ןיילַא ןעוועג זיא ןוא ןיוועל סרעפטנעעג טָאה -- רעה ךיא ,אי ---
 ,טייקליטש איד רע טרעטש לוק ןעמהענעגנַאנוא ןייז טימ סָאװ ךיז ןופ ןעדעירפוצ

 ,טסוק ן'רעטניה ןעגנַאגרעפ רעדיוו זיא רוגיפ סעשטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס
 טָאה רעכלעוו ,עלעבעווש ןופ רעייפ ןעניצילב םעד ןעהעזעג זיולב טָאה ןיוועל ןוא
 ןעיולב םעד ףיוא ןוא סָאריּפַאּפ ןופ ?יוק רעטיור רעד ףיוא ןעטיברעפ דלַאב ךיז
 .לעכיור

 -נאלבא ןהָאטעג גערפ ַא טָאה -- יירשעג ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ןוא ---
 טלָאװ סָאד איו ,ןעקוה ןעגנַאל ַא ףיוא טײקמַאזקרעמפיוא סניוועל גידנעהיצ ,יקס
 .עמיטש רעניד ַא טימ ?עקעשַאל ַא טעשזריהעג גידנעפיטש

 רע טעוװ טָא .זָאה-רע ןַא ךָאד זיא סָאד -- 4 טינ אוד טסייוו סָאד ,א --
 גידנעלעטשנָא ןיוועל ןהָאטעג יירשעג ַא טעמכ טָאה -- ! טהילפ רע ,רעה ! ןֶעדייר
 ,םקיב םעד

 -עג םעד טימ ,ךיילג ,ןוא ףייפ רעניד ,רעטייוו ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע
 םורא ןעדנוקעז ייווצ ןיא ,רענעי םעד טנאקעב ױזַא זיא רעכלעוו ,טקַאט ןעכילנהעוו
 ַא טרעהעג ןיוש ךיז טָאה ףייפ ןעטירד םעד ךָאנ ןוא ,רעטירד ,רעטייווצ רער
 .ןעלכרָאב
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 / דענטומ םעד ףיוא ; סקניל ,סטכער קילב ַא ןהָאטעג ףרָאװ ַא טָאה ןיוועל

 - טָאה רעמיוב איד ןופ ןעציּפש עניד ענעסָאגעגפיונוצ איד רעביא ,?עמיה ןעיולב |

 טָאה סע ; םהיא ףיוא ךיילג ןעגיולפעג זיא רע ,לעגיופ רעדנעהילפ א ןעזיוועב ךיז

 רעד ןיא ןוא ,לעגיופ ם'ןופ זלַאה איד ןוא לעבָאנש רעגנַאל רעד ןעהעזעג ןיוש ךיז

 יקסנאלבא ואוו ,טכוק ן'רעטניה ןופ טָאה ,טלעיצעגוצ ךיז טָאה ןיוועל איוו טונימ

 -בָארַא ךיז טָאה לעגיױפ רעד ; ץילב רעטיור ַא ןהָאטעג קנַאלב ַא ,ןענַאטשעג זיא

 טָאה רעדיוו .ףיורא רעדיוו ןהָאטעג זָאל א ךיז טָאה ןוא ,לייפ א איוו ,ןעזָאלעג

 איד טימ גידנעלסיורט ןוא ; פאלק ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע ןוא ,ןהָאטעג ץילב ַא |

 -עג לעגיופ רעד זיא ,ןעטפול ןיא ןעטלַאהפיוא ךיז גידנעלעוו איוו ױזַא ,ןעלנילפ

 עגיּפמוז איד וצ ןהָאטעג לַאפ ַא רעווש דלַאב טָאה ןוא טנעמָאמ א ןהעטש ןעבילב

 | .דרע

 ןאּפעטס ןהָאטעג יירשעג ַא טָאה -- ? ןעפָארטעג טינ זַא ,ןייז סָאד ןָאק ---

 - .ןעהעו טנַאקעג טינ ךיור ן'רעביא טָאה רעכלעוו ,שטיוועידאקרא

 עכלעוו ,ַאקסַאל ףיוא גידנעזייוונָא ,ןיוועל טגָאזעג טָאה -- { רע זיא טָא ---

 גידנעלעוו איו םירט עליטש טימ ,קע ןעגיבוּפ ןופ גערב ץטימ גידנעכַאמ ,טָאה

 -- תיבה-לעב םוצ לעגיופ םענעסַאשרעד םעד ןעגָארטענוצ ,ןעבָאה האנה רעגנייל

 ןוא ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ןעבעגעגנייא ךיז טָאה ריד סָאװ ,ךימ טהערפ סע ,ונ

 - םעד ןעסישרעד ןעגנולעג זיא םהיא טינ סָאװ ,האנק ןימ א טלהיפעג ןיוש טָאה

 | - - | - .ֿפענשדלאוו

 טרעפטנעעג טָאה --- רהער-סקיב ןעטכער ןופ רעלהעפ רעטכעלש ַא -- |

 ,טהילפ'ס ....ששש --- סקיב םעד גידנעדָאלנָא שטיוועידאקרא ןאּפעטס

 איד ךָאנ ענייא לענש ,עדנעדיינש טרעהרעד ךיז ןעבָאה סע ,ךילקריוו ןוא

 גידנעגָאינא ןוא גידנעלעיּפש ,ןעּפענשרלאוו ייווצ .ןעפייפ עדנעגלָאפ ערעדנַא

 .רעגעי איד ןופ ּפעק עמַאס איד ףיוא ןעגיולפעגנָא ןענייז ,ןערעדנא םעד רענייא|

 לענש ךיז ןעבָאה ןעּפענשדלַאװ איד ןוא ,ןעסוש רעיפ טרעהרעד ךיז ןעבָאה סע

 . יןעדנואוושרעפ ןענייז ןוא ,ןעבלַאװש איוי ,עוועריק ַא ןעבעגענ
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 -ָאשרעד טָאה שטיוועידאקרא .ןאפעטס ,לופטכארּפ ןעוועג זיא געיעג סָאד

 סע .ןענופעג טינ םענייא טָאה רע עכלעוו ןופ ,ייווצ ןיוועל ןוא קיטש ייווצ ךָאנ ןעס

 טניישעג ןיוש טָאה טייז-ברעמ ןיא גירדינ .ןרעוו וצ ?עקנוד ןעביוהעגנָא ןיוש טָאה

 ,ץנַאלג ןעטרַאצ רהיא טימ סונעוו ענרעבליז ,ערהָאלק איד סעזָאירעכ יד רעטניה ןופ

 ןערעייפ עטיור ענייז טימ ןעסָאגעגרעביא ןיוש ךיז טָאה טייז חרזמ ןיא ךיוה ןוא

 גיוא ן'טימ טּפַאכעג ןיוועל טָאה ּפָאק ןייז רעביא .סורוטקרא רענירעיורט רעד

 איד ".רעב רעסיורג רעד, ןעמָאנ םעד ןעבָאה עכלעוו ,ןרעטש איד ןערָאלרעפ ןוא

 .ןעסָאלשעב טָאה ןיוועל רעבָא ; ןעהילפ וצ טרעהעגפיוא ןיוש ןעבָאה ןעּפענשדלַאוװ

 ןעלעוו סע ןעוו ןוא רעכעה ןהעגפיוא טעװ סונעוו ןענַאװ זיב ןעטרַאװ וצ ךָאנ

 | ",רעב ןעסיורג , םעד ןופ ןרעטש איד רהָאלק ןעהעז ךיז

 .שטיוועידאקרא ןאּפעטפ טגָאזעג טָאה -- ? ןיוש טייצ טינ וצ ---

 "עג טינ ךיז טָאה לעגיופ ןייא ןייק ןוא ליטש ןעוועג ןיוש זיא דלַאװ ןיא

 | | | .טרהיר
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 | .טסליוו אוד איוו ---
 .ןעטייווצ ןופ רענייא ןהעצפנופ טירט א טציא ןענַאטשעג ןענייז יז
 ראפ -- ןיוועל טגָאזעג טעטראוורענוא גנולצולּפ טָאה -- ! אוויטפ --

 רעדָא טָאהעג חנותח ןיוש ןירעגעווש ןייד טָאה ,טינ רימ אוד טסגָאז עשז סָאװ
 ? ןעבָאה הנותח איז טהעג

 ,ןעבָאה וצ הנותח םציא טקנייד איז טינ ןוא טקניידעג סָאה איז טינ --
 ; דנַאלסױא ןייק טקישעג איז ןעבָאה םיריוטקָאד איד ןוא קנַארק רהעז זיא איז
 .רהאפעג ןיא ןיא ןעבעל רהיא זא ,ארומ ראגָאז טָאה ןעמ

 ? קנארק יוזא - ןיוועל ןעירשענסיוא טָאה -- אוד טסדער סָאװ ---
 ...טציא איז טכאמ סָאװ 4 רהיא זיא סָאװ

 נידנעלעטשנא ,אקסַאל טָאה ,טדערעג יוזא ןעבָאה ייז סָאװ טייצ רעד ןיא
 -ענ ףרואוורָאפ טימ סָאה ןוא ?עמיה םוצ ףיורא ךיז טקוקעגמוא ,ןערעיוא איד
 | | ,ייז ףיוא טקוק

 ...טהילפ רע ןוא -- טכארטעג איז טָאה -- ןעסעומש וצ טייצ א ןענופעג,
 | .אקסאל טכארטעג טָאה -- *. . .ןעניטעּפשרעּפ ןעלעוו ייז .רע זיא םִא

 א טרעהרעד גנולצולּפ עדייב ייז ןעבָאה קילבנעגיוא ןעבלעזמעֶד ןיא רעבָא
 ןוא ,רעיוא ן'רעביא ןהָאטעג ץימש א איו ייז טָאה רעכלעוו ,ףייפ ןעדנעדיינש
 -ַאה ןעצילב ייווצ ןוא ,ןעסקיב איד ראפ ןהָאטעג פַאכ א גנולצולּפ ךיז ןעבָאה עדייב
 -יוא ןעבלעזמעד ןיא טרעהרעד ךיז ןעבָאה ןעלַאנק ייווצ ןוא ןהָאטעג קנַאלב א ןעב
 - ןוא ןעלגילפ איד טניילענפיונוצ טָאה ּפענש-דלאוו רעדנעהילפ-כיוה רעד ,קילבנעג
 | .סעטסוק עטכידעג איד ןיא ןעלַאפעגכָארַא ךיילג זיא

 :יוועל ןהָאטעג יירשעג ַא טָאה---! םַאזניימעג ! לופטכַארּפ זיא סָאד טָא--
 -רלאוו םעד ןעכוזוצבא סעטסוק איד ןיא אקסאל טימ ןעפָאלעגקעװא זיא ןוא
 רע טָאה -- ? ןעוועג םהענעגנַאנוא יוזא סָאד זיא סָאװ ןעגעוו ,אי ,ךא ,, .ּפענש
 -עיורט רהעז ,ןהָאט ןעמ לָאז עשז סָאװ . . ,קנַארק זיא יטיק ,אי --- םנָאמרעד ךיז
 | | | ,טכארטעג רע טָאה ",גיר

 גידנעמהענסיורא ,טנַאזעג רע טָאד --- תוינמכח א זיא טָא ! ןענופעג ,א ---
 ןעלופ ןייז ןיא םהיא גידנעגעלניירא ןוא לעניופ ןעמעראוו םעד ליומ סַאקסַאל ןופ
 .ןהָאטעג יירשעג א רע טָאה ---! אוויטס ,ןענופעג --- שַאטידגַאי
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 -נייא עלא טנערפעגסיוא ןיוועל טָאה ,םייהא קירוצ ךיז .גידנערהעקמוא
 סיקצאברעשטש איד ןופ רענעלּפ איד ןעגעוו ,טייהקנארק סיטיק ןעגעוו ןעטייהלעצ
 זיא ,ןיירעד ןייז חרומ ךיז ןעזָאלעג טינ םהיא טָאה ןעסיוועג ןייז להָאוובָא ןוא
 זיא םהענעגנא .טסואוורעד ךיז טָאה רע סָאװ ,סָאד ןופ םהענעגנא ןעוועג םהיא
 ךָאנ םהיא ראפ ןזיא סע זא ןעזיוועג ךיז טָאה סע סָאװ ,ראפרעד ןעוועג םהיא סָאד
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 ,ןהָאטעג העוו טָאה רהיא סָאװ ,ןופרעד רעמהענעגנא ךָאנ ןוא ,גנונעפַאה א ןַארַאפ
 טָאה שטיוועידאקרא ןאפעטס ןעוו רונ .ןהָאטעג העוו םהיא סָאה עכלעוו ,רהיא
 -רער טָאה ןוא טייהקנארק ס'יטיק ןופ ןעכאזרוא איד ןענעוו ןעדייר ןעביוהעגנָא
 / :ןעגָאלשעגרעביא םהיא ןיוועל טָאה ,ןעמָאנ סיקסנָארוװ טנָאמ

 .,ןעטייהלעצנייא-ןעילימאפ ןייק ןעסיוו וצ םינ טכער ןייק בָאה ךיא --
 ,טינ סערעטניא ןייק ךיוא גידנענָאז תמא םעד ןוא

 טָאה ,רַאבקרעמעב םיוק ןהָאטעג לעכיימש ַא טָאה שטיוועידאקרא ןאפעטס
 -עג זיא רעכלעוו ,םינּפ סניוועל ןיא גנורעדנע עלענש איד ןרָאטענ ּפַאכ ַא דלַאב
 טונימ א טימ ןעוװעג זיא רע ךַאלהערפ איוו ,גירעיורפ ױזַא טקנוּפ ןערָאװ
 : .רעהירפ

 םעד ןעגעוו ןעניניבַאיר טימ טגידנעעג ןעצנַאג ןיא ןיוש טסָאה אוד ---
 .ןהָאטעג גערפ א ןיוועל טָאה -- ? דלַאװ

 -יױט טכא .דנעזיוט גיסיירד ןוא טכא ,זיירּפ רעטונג א .טגנידנעעג ,אי --
 -עג גנאל ךיז בָאה ךיא .רהָאְי סקעז ףיוא ענירעביא איד ןוא ,סיוארָאפ דנעז
 .טינ רענייק טיג רהעמ ,םעד ןעגעוו ט'קסע

 טָאה -- טסיזמוא דלאוו םעד ןעבענעגבָא טסָאה אוד זא ,טכייה סָאד --
 .ןיוועל טגָאזעג גירעיורט

 -יימש ןעגיצראהטונג א טימ טָאה -- ? טסיזמוא יוזא איוו טסייה סָאד ---
 ןעניוועל ןיוש סעוו טציא זא ,גידנעסיוו ,שטיוועידאקרא ןאפעטס טנערפעג לעכ
 ,טוג טינ ךיז ןעזייווסיוא סעלא

 דור טרעדנוה ףניפ תוחּפה-לכל הטרעוו זיא דלאוו רעד ?ייוו ראפרעד ---
 .ןיוועל טרעפטנעעג טָאה -- ענטאיסעד א לעב

 -עטס טגָאזעג. טפַאהסַאּפש טָאה -- ! םיתב-ילעב עשיפרָאד רהיא ,ךא ---
 ערעזנוא ראפ ננוטכארעפ ןופ ןָאט רעייא זיא סָאד -- שטיוועידאקרא ןאּפ
 סע רימ ןעלעוו ,ןעכאמ וצ טפעשעג טמוק סע איוו רעבָא . . .! ןעשנעמ-טדָאטש

 טָאה -- טנעכערעגסיוא סעלא בָאה ךיא ,רימ ביולג .ןעמעלא ןופ דעסעב ןעכַאמ
 זא ,ןערָאװעג טפיוקרעפ טפַאהלייהטרַאּפ רהעז זיא דלאוו רעד ןוא --- טנַאזעג רע
 .ןעבָאה הטרח טינ לָאז רענעי זא ,ארומ וליפא בָאה ךיא

 טרָאד טסביירש אוד ,ןעכַאז איד ןענרעל ןעמהענ טינ ךיז לע ךיא ---

 ןיא ןעפרַאד סָאװ לע ךיא ביוא ןוא --- טגָאזעג ןיוועל טָאה --- עיראלעצנאק ןיא
 ןוא רעכיז יוזא טסדער אוד ןוא .ןענערפ ריד ייב ךיא לעװ טייהנעגעלעגנַא אזַא

 עטכייל ןייק טינ זיא סָאד .רעדלעוו ןעגעוו סעּפע טסהעטשראפ אוד זא ,טסניימ

 ? רעמיוב איד טלהעצעג אוד טסָאה .ןעסיוו וצ ךאז
 -רא ןאּפעטס טגָאזעג גידנעכַאל טָאד -- ? רעמיוב ןעמ טלהעצ איוו ---

 ןעלהעצ --- טמיטשעג רעכילהערפ ןעניוועל ןעכַאמ גידנעלעוו ץְלַא ,שטיוװעידַאק
 חמ רעסיורג א רשפא וליפא טלָאװ סָאד ,ןרעטש ןופ ןעלהארטש איד ,ךעלעדמעז
 . . .טנַאקעג

 טינ טעװ רחוס ןייא ןייק .ןָאק חמ רעסיורג סניניבאיר ןוא ,אי ,ונ ---

 איוו ,טסיזמוא ןעבעגקעווא טינ םחיא טעוו ןעמ ביוא ,טייהרעטלהעצעג טינ ןעפיוק'
 ,געיעג ףיוא רהָאי ןעדעי טרָאד העג ךיא ,דלאוו ןייד ןעק ךיא ,ןָאהטעו טסָאה וד
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 ,דלעג סערהַאב עניטאיסעד ַא לעבור טרעדנוה ףויפ חטרעוו זיא דלאוו ןייד ןֹוא
 טסָאה וד .ה .ד .ןעלהָאצסיוא ףיױא ךָאנ ןוא טרעדנוח ייווצ ריד טיג רע ןוא
 | ,דנעייוט גיסיירד טקניישעג םהיא

 טינ רענייק ליוװו עשז-סָאװ ראפ ,ןייז טרעביוצעב יױזַא ריד נויעג ,ונ ---
 | ? לעיפ ײזַא ןעבעג

 ; םירחוס ערעדנַא איד טימ ךַאמבָא ןַא זיא םהיא ייב לייוו ,ראפרעד ---
 ןעמעלַא ייז טימ בָאה ךיא ,ייז ןעק ךיא .דלעגיטערטבָא ןעבעגעג ייז טָאה רע
 .רעּפַאצ-דלעג ןענייז סָאד ,םירחוס ןייק טינ ךָאד ןענייו סָאד .טלעדנַאהעי

 ,טניילעגפיוא טכעלש טסיב וד !ריד גונענ ---
 ייז ןעוו ,ןיוועל טרעפטנעעג גירעיורט טָאה -- ןָא טינ ךיי טביוה סע --

 .זיוה םוצ ןערהָאפעגוצ ןייש ןענייי
 יא ךעלב טימ ןעניוצעב לערהופ ַא ןענַאטשעג ןיוש זיא רהַאּפוצ םייב

 ַא ןעסעזעג זיא לערהופ ןיא .דרעפ רעטַאז רעטנַאּפשעג טסעפ ַא ווא רעדעל
 -עכלעו ,קישטשזאקירּפ רעטלעטראנעגרעטנוא טסעפ ןוא רענעסַאגעגנָא - טולב
 ןעוועג ןיוש זיא ןיילַא ןיניבאיר .ןיניבאיר ייב רעשטוק סלַא ךיוא טנעידעג טָאה
 ,רעמיצ-רעדָאּפ ןיא דניירפ ייווצ איד טנעגעגעב טָאה רע ןוא זיוה ןיא

 ,ןערהַאי עלעטימ ןופ שנעמ רערעגָאס ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא ןיניבאיר
 .ןעגיוא ענטומ עסיורג טימ ןוא עדרָאמ עטריזַאר טאלג ַא טימ ,סעצנָאו טימ
 רענירדינ ךעלּפענק טימ ,קָאר ןעיולב ןעגנַאל ַא ןיא ןעוועג רע ןיא ןָאהטעגנָא
 ןעוועג ןענייז סע עכלעוו ףיוא ,לעוויטש עטשטיינקענ ,עכיוה טימ ,ןָאטס ןופ
 רעד טימ םינּפ ןייז טשיוועגמורא גיכעלייק מָאה רע .ןעשָאלַאק ןָאהטעגנָא
 טוג ןעגעלעג ךיוא יֹוזַא זיא רעכלעוו ,קָאר םעד טעלעיּפשרעפ טָאה ,עקליישטַאפ
 :רא ןאפעטס גידנעכעג ,עדנעמוקניירַא איד טסירגעב לעכייטש ַא טימ טָאה ןוא
 -ַאכ ןעלעוו רהיא טימ טלָאװ רע איוו ,ןפוא ןַא ףיוא דנַאה איד ןעשטיוועידַאל
 | : סָאװ ןעּפ

 ןאפעטס טגָאזעג טָאה --- ןערהָאפוצ ןעמוקעג ךיוא רחיא טייז טָא ןוא ---
 ! ןהנ ה איד םהיא גידנעגנַאלרעד שטיוװעידַאקרַא

 טכיולכרוד ,לחעפעב רעייא ןענגלָאפ וצ טינ טגאוועג טינ בָאה ךיא --
 וצ ןעגנאגעג געוו ןעצנַאג םעד טולָאקבַא .טכעלש רהעז זיא געוו רעד להָאוובא
 איד בָאה ךיא ,שטירטימד ןיטנַאטסנָאק .טייצ רעד ןיא ןענעישרע רעבָא ,סופ
 ןייז ןעּפַאכנָא גידנעלעוו ,ןעניוועל וצ ןָאהטעג דנעו ַא ךיי רע טָאה -- ערהע
 סָאד טְלָאװ רע איוו טכאמעג ךיז טָאה ,רעטנעקלָאװרעפ ַא ,ןיוועל רעבָא ,דנַאה
 טָאה רהיא -- ןעּפענשדלאוו ענייז ןעמונעגסױורַא טָאה ןוא ,ןעקרעמַאב טי
 ןימ א ראפ ןייז סָאד טעװ סָאװ ןוא ?ןהעג וצ דגַאי ףיוא גונעת ַא ןעמונעג ךינ
 -ענשדלאוו איד ףיוא לעקע טימ גידנעקוק ,ןיניבאיר טדערעג טָאה -- ? לעגיופ
 .קַאמשעג א ,סע טסייה ,טָאה רהיא ,ַאי -- : ןעפ

 -בא ןָאהטעג גערפ ַא ןיוועל טָאה -- + טעניבַאק ןיא ןיירַא ַא טסליוו --
 טרָאד ךיז טדער ןוא טעניבַאק ןיא ןירַא טהענ -- שיזיוצנַארפ ףיוא ץ'יקסנאל
 ,ךרוה

 -עוו ,ןיניבאיר טגָאזעג טָאה -- טליוו רהיא ןיהָאוו ,רהעז ןָאק ןעמ ---
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 וצ ןעמעוו טימ איו ךאז ערעווש א ןייז ןָאק ערעדנַא רַאפ זַא ,ןעזייוו גידנעל

 | .םהיא רַאפ טינ רעבָא ,ךיז ןעטלַאהרעפ

 -עגמֹוא טייהנהעוועג סיוא ןיניבאיר טָאה ,טעניבַאק ןיא גידנעהעגניירַא

 גידנעניפעג טינ רעבָא ,רעדליב ענילייה איד ךיז ןעניפעג סע ואוו ךיז טקוס

 םימ סעפאש איד טקוקעב טָאה רע .טיםלצ'עגרעכיא טינ ךיז רע טָאה ,ענייק

 טלוקעב טָאה רע איו לעכיימש ןעבלעז םעד טימ רעכיב טימ סעצילָאּפ איד

  ןַא ,גידנעזָאלוצ טינ ,ּפָאק ן'טימ ןָאהטעג לעקַאש ַא טָאה ,ןעּפענשדלאוו איד

 | .הטרעוו זיא טינ ןעכלעוו א ןעבָאה ךיוא סעּפע ןָאק סָאד
 ןָאהטעג גערפ ַא טָאה -- ? דלעג סָאד טכארבעג רחיא טָאה ,איוו ,ונ --- = |

 | | .טציז --- יקסנַאלבָא

 .ןעדיירכרוד ךיז ףראד ןעמ .ןייז טינ העינמ זייק טעװ דלעג ןופ -- |

 .ךָאד ךיז טצעז .ןעדייר וצ רימ ןעבָאה עשז'יסָאװ ןעגעוו ---|
 טצעזעג ךיז טָאה ןוא ןיניבאיר טגָאזעג טָאה --- ייוש ןעמ ןָאק סָאד -- |

 ןָא טרַאּפשעגנָא ְךיז טָאה ןוא םהיא רַאפ עגַאל רעמעווקעבניא ןַא רהעז ןיא

 ,א ןייז טעװ סע .טסריפ ,ןעזָאלכאנ סעּפע טפרַאד רהיא -- ?הוטש ןופ לעטנעוו

 דלעג ןופ .עקיּפָאק ןייא זיב ןעצנַאנ ןיא ןַארַאפ זיא דלעג ןוא .טינ ביוא הריבע

 | | / ,ןייז טינ העינט ןייק טעװ
 ןיא סקיב םעד טלעטשעגניירַא טייצ רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,ןיוועל

 ס'רחוס םעד גידנערעהרעד רונ ,ריהט ןופ ןהעגסיורא טלָאװעג ןייש טָאה ,עפַאש

 : .טלעטשעגבָא ךיז רע טָאה ,רעטרעוו
 רע טָאה --- טסיזמוא ןעמוקעב דלַאו םעד ךיוא יוזא טָאה רהיא ---

 ךיא טלָאװ טינ ןעוו ,ןערהָאפ וצ ןעמוקעג טעּפש וצ רימ וצ זיא רע -- טגָאזעג

 .זיירּפ םעד טלעטשעיו טלָאװ ךיא ;ןעזָאלענוצ טינ

 לעכיימש ןענידנעגייוש ַא טימ ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה ןיניבאי-

 .ףױרַא ןעטנוא ןופ ןעניוועל טקוקעב רע טָאה

 טיָאזעג רע טָאה -- שטירטימה ןיטנַאטסנָאק ,גרַאק וצ טיי! רהיא

 ןייק ןָאק ןעמ -- שטיוועידאקרא ןאפעטס וצ ךיז גידנעדנעוו ?עכיימש ַא טימ

 - איד ןעגעוו ךייא םימ ןעגנודעג ךיז בָאה ךיא .ךייא ייב ןעפיוק טינ ןיטולחל ךַאז

 .דלענ טוג ןעבעג טלָאװעג ךייא בָאה ,ץייוו

 זיא סָאד ? טסיזמוא ןעבעגקעװַא סניימ ךייא ךיא לָאז סָאװ וצ --

 .עטע'בנג'עג ןייק טינ ןוא רימ ייב ענענופעג ןייק טינ ךָאי

 .םינ רָאג ןיוש ןעמ ןָאק ןענע'בנג ןעטייצ עגיטנייה ,רונ טביולרע --

 רעד טמוק סע ,דלאוו ן'רַאפ ייז ןעטעב רעייהט .עדהע טיול טדערעג ןעבָאה רימ

 .ןעזָאלבָא לעסיבַא רונ טעב ךיא ,סיוא טינ ןובשה

 .ןעסָאלשעג ביוא ?טינ רעדָא ןעסָאלשעג רוחסמ רעד ךייא ייב זיא ---

 דלַאװ םעד ןיילַא ךיא ףיוק ןַאד ,טינ ביוא ןוא ,ךיז ןעגניד וצ סָאװ ָאטינ זיא

 .ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ךיז רַאפ
 ַא .לעביימש רעד ןעדנואווש רעפ גנילצולּפ ןיא םינּפ סניניבאיר ןופ

 .טכיזעג ןייז ףיוא ןעזיוועג ְךיִז טָאה קורדסיוא רעשירזכא ןוא רעשלעניופ-ביור

 טָאה סע ,קָאר םעד טעליּפשעגבָא ,רעגניפ ענידרענייב ענייז טימ ,לענש טָאה רע
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 לעטייק רעד טימ ןוא ּפענק ענעשעמ טימ טסעוװ איד ,דמעה ןייז טנעפעוצ ךיו
 .רעטסייט ןעטְלַא ,ןעקיד םעד ןעמונעגסיױרַא לענש טָאה רע ןוא רענייז ןופ
 רעד ,דלעג סָאד טמהענ -- דנאה ןייז גידנעהיצסיוא ןוא ךיז גידנע'הלצ'רעביא
 .ןעלהעצ סנעשָארג טינ ֹוא ,ןיניבאיר טלעדנַאה יוזַא טָא ,רעניימ זיא דלַאוװ

 .ןיוועל טנָאזעג טָאה --- טלייאעג טינ ךיז טא ץיאלּפ ןייד ףיוא ךיא ---

 ךיא ,יקסנַאלבָא טגָאזעג רעטרעדנואוורעפ ַא פָאה -- רונ ביולרע --
 | .שרָאוו 8 ןעבעגעג ךָאד בָאה

 יוא .ריהט רעד טימ גיד'נָאהט ּפַאלק ַא ,רעמיצ ןופ סױרַא זיא ןיוועל
 .ריהט רעד ףיוא גידנעקוק ,ּפָאק ן'טימ טלעקָאשעג טָאה ןיניבאיד

 .,טינ רעטייוו ןוא שלענניא סיואכרוד ,טייקגנוי ןופ ץלַא זיא סָאד ---

 יא ,ןעגעוו גנומהירַאב ןופ טינ רהעמ ,תונמאנ ףיוא ריס טכיולנ ,ךָאד ףיוק ךיא

 נַאלבָא איד ייב ?עדלעוו םעז טפיוקענבָא טָאה רערעדנא ןייק טינ ןוא ןיניבאיר
 ,ךייא רעווש ךיא .ןענָארטסיױא ךָאנ טעוו ןובשח רעד איוו ,טָאנ סייוו ןוא .סיקכ
 . . . ןעביירש לַאמבָא ןַא ,טסנילעפעג

 םיזוב ןיא טקארטנָאק םעד טימ רחוס רעד טָאה םורַא עדנוטש ַא ןיא
 ןערהָאפעגקעװַא זיא ןוא ?ערהופ רעטדימשעג טסעפ ןייז ןיא ךיז טצעזעגניירַא

 | ,םייה א
 ,קישטשזאקירפ םוצ טנַאזעג רע טָאה -- ! םיצירּפ עניזָאד איד

 -ענרעביא ,קישטשזאקירּפ רעד טרעפטנעעג טָאה -- ייז ןענייז יױזַא --

 ןֹוא -- ךוטראפ םענרעדעל םעד גידנעליּפשרעפ ןוא סעצייל איד םהיא גידנעכ
 : / שטיטַאנגיא ליאַאכימ ,רחטמ םעד טימ זיא איוו

 . . רב ,13 7

17 

 ,ןעטעליב טימ שַאט עטּפָאטשעגנָא ןַא טימ ,שטיוועידאקרא ןאפעטס
 ףיֹורַא זיא ,סיוארָאפ טָאנָאמ יירד רַאפ טלהָאצעב םהיא טָאװ רחוס רעד עכלעוו
 -עק ןיא דלעג סָאד ,טנידנעעג ןעוועג זיא דלַאװ ן'טימ טפעשעג סָאד ,ןעביוא
 ןעוועג זיא שטיוועידַאקרא ןאּפטס ןוא לָאפטכארּפ ןעוונ ויא געיעג סָאד ,ענעש
 יעכַאמ טלָאװעג סנרעדנָאזעב םהיא ךיז טָאה םוראד ןוא ,טניילעגפיוא טונ רהעי
 טיורבדנעבא םייב גָאט םעד ןענידנע טלָאװענ טָאה רע .רעכילהערפ ןעניוועל

 .ןערָאװעג טכארברעפ זיא גָאט רעד איו ,םהענעגנַא ױזַא ךיוא
 נידנעקוק טינ ןוא ,טניילענפיוא טכעלש ןעוועג ךילקריוו זיא ןיוועל

 ,טסַאג ןעבעיל ןייז טימ ךילבעיל ןוא טפנאז ןייז וצ גנאלרעפ ןעצנַאנ ןייז ףיוא
 רעד ןופ גנושיורעב איד .ןעניטלעוורעביא טנַאקעג טינ ךָאד רעבָא ךיז רע טָאה
 ,ןעמהענוצ וצ ןעביוהעגנָא םהיא טָאה ,טאהעג הנותח טינ טָאה יטיק זַא ,טכירכַאנ

 עבעיל סיוא קנַארק זיא ,קנַארק זיא ןוא טארייהרעפנוא ְּךֶאֹנ ןיא יטיק
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 זיא גנונידיילעב עזיד .טרעמיקעג טינ רהיא םוא ךיז טָאה רעהלעוי ,ןעשועמ ַא וצ

 "יקעג םינ רהיא םוא ךיז טָאה יקסנָארװ .םהיא .רַאפ גנוגידיילעב ַא איוו ןעוועג

 -עג רהָאלקנוא טָאה רע .ןעניוועל םוא ,םהיא םוא טינ ךיז טרעמיל איז ןוא ,טרעכ

 טינ טציא זיא רע ןוא ,םהיא רַאפ גנוגידיילעב ַא סעּפע זיא ןיירעד זַא ,טלהיפ

 -ירעיורט ַאזַא ןיא טכארבעג םהיא טָאה עכלעוו ,עכאזרוא רעד ףיוא ןעוועג זייב

 דנוא ןעמוקעג םהיא זיא סָאװ ,סעלַא וצ ןעדנובעג ךיז טָאה רע רונ ,גנומיטש ענ

 ,דלַאװ םעד טימ רהסמ רעשירַאנ רעד טרעגרעעג טָאה םהיא .דנאה רעד רעט

 טָאה סע סָאװ ןוא ןעלַאפעגניירַא זיא יקסנַאלבָא רעכלעוו ןיא ,יײרערַאנבָא איד

 .ויוה ןייז ןיא טלעיּפשענבא ךיז

 -ַאקרא ןאפעטס גידנענעגעגעב טגָאזעג רע טָאה -- ? טגידנעעג , ונ ---

 ? טױרבדנעבַא ןעסע וד טסליוו --- ןעשטיוועיד

 רימ ייב טיטעּפַא ןַא רַאפ סָאװ .ןענַאזטנע טינ ךיז לעװ ךיא ,ַאי --

 יאלשעגרָאפ טינ אוד טסָאה עשז-סָאװ ראפ !רעדנואוו ַא ,ףרָאד ןיא ךיז טקעוורע

 ? ןעסעוצבָא ןיני באיר ןענ
 .ןיוועל טגָאזעג טָאה --- ! לעפייט רעד םהיא טּפאכ ,א ---

 וד ענדָאמ אוו ,טגנַאלרעד טינ דנַאה איד וליפא ךָאד םהיא טסָאה וד ---

 ? דנאה איד םהיא ןעבעג טינ סָאװ ראפ !םהיא טימ ךיז טסהעגַאב

 ןוא ןעגנאלרעד טינ דנאה איד ךיא לע ייקאל ןייק ?ייוו ,ראפרעד ---

 םהיא ןופ רעסעב ?הָאמ טרעדנוה זיא ייקעל א

 -רעפ איד ןוא ! טסיב אוד שנעמ רעכילטירשקיר א רַאפ סָאװ ---

 .יקסנַאלבָא טגָאזעג טָאה -- ! ןעסַאלק ןופ גנוצלעמש

 ,טייהרעדנוזעג --- ךיז ןעצלעמשרַאפ וצ םהענעגנא זיא סע ןעמעוו ---

 ,טפאהלעקע סָאד זיא רימ ןוא
 ,רעלטירשקיר ַא טולָאסבַא אוד טסיב העז ךיא איוו ---
 .ןיב ךיא רעוו ,ןָאהטעג טכארט ַא טינ ךילקריוו להָאמ ןייק בָאה יא =

 .טינ ךאז ןייק רעטייוו ןוא ,ןיוועל ןיטנַאטסנָא ק ןיב ךיא

 טגיילעגפיוא טינ רהעז זיא רעכלעוו ,ןיוועל ןיטנַאטסנָאק ַאזַא ןוא --- :

 שטיװעידַאקרא ןאּפעטס טגָאזעג גידנעלתיימש טָאה --

 רעביא ?סָאװ רעביא טסייוו אוד ןוא טניילעגפיוא טינ ןיב ךיא ,אי - -

 . + + רימ נידלושטנע ,רחסמ ןעשירַאנ ןייד

 לָאז רעצימיא זַא ,ןעפָארטעג ןעוו ןיוש ןעד טָאה .ריד גונעג ,ונ -- |

 ןיא סָאד  :ןעגָאז טינ רחסמ ן'ךָאנ ךיילג םהיא לָאז ןעמ ןוא ןעפיוקרעפ סעּפע

 טינ רענייק טיג ,ןעפיוקרעפ וצ טכוז ןעמ גנאל איוו ןוא ?"ר רהעמ לעיפ הטרעוי

 ןעגיזָאד םעד ןעגעג ןעסיוטשעננָא םעּפע טסיב וד זַא ,העז ךיא ,ןיינ .,.רהעמ

 ,ןיניבאיר ןעכילקילננוא
 ,ןעגָאז רעדיוװ ךָאד טסעוו אוד ? סָאװראפ וטסייוו ןוא .ןייז ןאק סע --

 ןופ רעבָא .טרָאװ ןעכילקערש רעדנא ןא סעּפע רעדא ןעטירשעגקיר ןיב ךיא לייוו

 רימ םורא ןעטייז עלא ןופ איוו , ןעקוקוצוצ סורדרעפ א רימ זיא ןעגעווטסעד

 טינ ןוא ,גנאלעב ךיא ןעכלעוו וצ ,לעדַא םעד ןופ גנומרָארעפ איד רָאפ טמיק

 גנאלעב ךיא סאוו ,ןרעג ךיא ןיב ,עדנעטש ןופ גנוצלעמשרעפ ןייק ףיוא גידנעקוק
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 -נעוושרעפ רעביא רָאפ םינ טמוק גנומרארעפ איד ןוא ...דנַאטש ןעניזָאד םעד וצ
 ןעשיצירּפ א ףיוא ןעבעל .ןעכאמסיוא טינ ךָאנ טלָאװ סאד .םוסקול ןעשירעז
 -יוק טציא .םיצירּפ זיולב ןענאק סאד ,לעדא םעד ןופ ךאז איד זיא קאד -- ןפוא
 טוהט ץירּפ רעד .טינ רימ טסירדרעפ סאד ,זנוא םורא דרע ףיוא םירעיוּפ איד ןעפ
 - ,רעהעגרענידייל םעד ,ץירּפ םעד סיורא טּפוטש ןוא טייברא רעיוּפ רעד ,טשינרָאג

 פסירדרעפ סע רעבָא ,רעיוּפ םעד ראפ רהעז ךימ טהערפ סע ןוא .ןייז ףראד יוזא
 ,טייהרענידלוש טינ רָאנ רָאפ טמוק סאוו גנומערָארעּפ עניזָאד איד ןעהעז וצ ךימ

 ראפ קָאטנָאיאמ ןעלָאפטכארּפ ַא טפיוקעגבָא ,קַאלָאּפ ַא ,רָאטאדנערא ןא טאה טי

 ןעמ טנעררַאפ טרָאד .אצצינ ןיא סנהָאוװ עכלעוו ,עטתצירּפ ַא ייב ,דלעג טפלעה א
 -ור ןהעצ הטרעוו זיא עכלעוו ,דרע עניטאיסעד א ?עבור ַא ראפ רעלדנעה ַא וצ
 טינ רעכלעוו ןהִא טולּפ ןעניזָאד םעד קעווא טסקנייש ןוא טסמהענ וד ןוא .לעב

 .דנעזיוט גיסיירד עצנאג עכַאזרוא זיא
 ? םיוב ןעדעי ןעלהעצ ? ןייז לָאז עשז איוו --

 ,טלהעצעג טאה ןיניבאיר ןוא ,טלהעצעג טינ טסָאה וד .ןעלהעצ סיוועג - -
 ייד ןוא ,ךיז ןעדליב וצ ןוא ןעבעל םוצ ןעלטימ ןעבָאה ןעלעוו רעדניק סניניבאיל

 .ןעבאה טינ סאד ןעלעוו רעדניק ענ

 ךַאז רעדעי ,ןעלהעצ ןעניזָאד םעד ןיא ,ןעהייצרעפ רימ טסלָאז ,ונ ---
 ,ןעגנוגיטפעשעב ערעזנוא ןעבאה רימ ,סעכילניילק ,סעמערא ןאראפ סעּפע ןיע
 ןיוש ךָאד זיא סע ,קירוצ ןוא .חויר ןעבָאה ןעפראד ייז ןוא ערעייז ןעבאה ייז ןוא
 עקרעקוק ןיימ זיא טָא ןוא ,א .ףוס א ןוא ןעסָאלשעג טפעשעג סאד ,ןעלאפרעפ

 ?ףעל'םילכאמ עכילרעדנואוו יד ןופ ןעבעג זנוא רהיא טעוו ,אנווָאליאכימ איפאנא
 יוהעגנָא טאה ןוא שיט םוצ טצעזעג ךיז טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס

 עכלעזא זא ,איז גידנערעכיזרעפ ,אנווָאליאכימ איפאגא טימ סאּפש ןעביירט ןענ
 ,ןעסעגעג טינ ננאל ןיוש רע טָאה םילכאמ עטוג

 -- אנוָאליאכיכ איפאנא טנאזעג טָאה -- תוחּפה לכל טביול רהיא--
 ,שיט ן'םיוא ןעגנאלרעד טינ םהיא לָאז ןעמ סאוו ,שירטימד ןיטנאטסנָאק ןוא
 .סיוא ןוא ןעסענעגבא ,סיוא טינ םהיא טכאמ ,טיורב םענעקירט לעקיטש ַא וליפא

 -ענ ךָאד רע זיא ,ךיז ןעניטלעוורעביא וצ טכוזעג טינ טָאז ןיוועל איוו
 ענארפ ןייא זיולב טאהעג טאה רע .ןעניוושעג טאה ןוא גיד'הרוחש'הרמ ןעבעילכ
 -יללשטנע טנאקעג טינ ךיז טאה רע רעבָא ,ן'שטיוועידאקרא ןאּפעטס ןעלעטש וצ
 איד ןעוו ןוא איוו טייצ איד טינ ןוא םרָאפ איד טינ ןענופעג טינ טאה ןוא ןעפ
 | .ןעלעטש וצ עגארפ

 ,רעמיצ ןייז ןיא ןעטנוא ןעגנאנעגבארא ןיוש זיא שטיוועידאקרא ןאּפעטס
 -טכַאנ ןייז ןיוש ןהָאטעגנָא ,ןעשאוועגנייא רעדיוו ךיז טָאה ,ןהָאטעגסיױא ךיז טָאד
 -יצ ןיא םהיא ייב ןעסעזעג ץלא ךָאנ זיא ןיוועל ןעוו ,ךיז טגעלענ ןיוש ןוא דמעה
 -ייפק יילרעלא ןעגעוו גידנעדייר ,ןעהענוצסיורא טלייאעג טינ ךיז טאח ןוא רעמ
 .טלאוועג טָאה רע סאוו ןענערפ וצ טפארק איד גידנעבאה טינ ךָאד ןוא ןעטייקג נ

 -םוא טגָאזעג רע טָאה -- ףייז טציא ןעכַאמ ייז ךילרעדנואוו איוו ---
 ,ףייז ענידעקעמש לעקיטש ןעטלעקיװרעפ א גידנענעפעיצ ןוא ךיז גידנעקול
 רע עכלעוו רונ ,ן'יקסנַאלבא ראפ טיירגעגנָא טָאה אנוואליאכימ איּפַאגַא סאו
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 .קוק א בינ ,טקוהָארּפ-טסנוק ַא ךָאד זיא סָאד -- טכיורבעג טינ טָאד

 טרעפטנעעג טָאה --- טציא סעלא ןיא ךיז ןענעמאקלָאפרעּפ יז ,אי ---

 -סגנוריזומַא איד ןוא .ׁש .ב .צ ,רעטַאעהט--- קַאמשעג טימ גידנעצענעג יקסנאלבָא

 ,גנוטכיילעב עשירטקעלע -- טצענעגעג רע טָאה -- ! אדאזאזאדא . . .רעצעלּפ

 | | - 44.  אזאיא

 : ...ַאי -- ןיװעל טגָאזעג טָאה --- גנוטכיילעב עשירטקעלע ,אי --

 .גנולצולּפ ןהָאטעג גערפ א רע טָאה --- ? יקסנארוו טציא זיא ואוו ןוא

 דלאב ןערהָאפעגקעװא זיא רע .גרוברעטעּפ ןיא זיא רע ? יקסנארוו -- |

 ןיא רהעמ ןעוועג טינ ?הָאמ ןייא ןייק ךָאנ רע זיא ןָא ןאד ןופ ןוא ,ריד ךָאנ

 .ייילא טסיב אוד ,תמא םעד ןעגָאז ריד לעװ ךיא ,ַאיטסָאק ,אוד טסייוו ,עווקסאמ

 בָאה ךיא ןוא .טנערוקנָאק ןייד ראפ ןעקָארשרעד ךיז טסָאה .אוד .גידלוש ןעוועג

 רהעמ ןעוועג ןענייז טייז סעמעוו ףיוא טינ סייוו ךיא ,טגָאזעג טלָאמעד ךָאנ ריד

 ריד בָאה ךיא ? םערוטש טימ ןעמונעג טינ אוד טסָאה סָאװ ראפ .ןעסנַאש

 "עג סָאד זיא ,טלָאמעד טייז רהיא ןופ סָאװ ןעוועג זיא סע ביוא . . .טגָאזעג ןַא-

 רעד ,ךָאד טסייוו אוד .ןעגנומהענעב עכילרעסיוא ענייז ןופ גנודנעלבראפ א ןעוו

 טפַאשלעזעג רעד ןיא גנולעטש עגיטפניקוצ איד ,םזיטארקָאטסירא רענעמַאקלָאפ

 .רעטומ רעד ףיוא ,רהיא ףיוא טינ רעבָא .טקריוועג ןעבָאה

 | .ןעזָאלבעגנָא ךיז טָאה ןיוועכ

 "בא גידנעגָאלשרעביא ,ןהָאטעג גָאז א רע טָאה --- טראוו ,טראוװ ---

 ןיא ,ןהָאט וצ גערפ א רימ ביולרע .םזיטארקָאטסירא ; טסגָאז אוד -- ןיקסנאל

 טינ סעמעוו רעדָא םזיטארקָאטסירא ס'יקסנארוו טהעטשַאב לעיּפשייב םוצ סָאװ

 .אוד ? דנאה רעד רעטנוא ךימ ןעכַאמקעווא ןענַאק םהיא רעביא לָאז ןעמ זא ,זיא

 יָאֹפ סעמעוו ,שנעמ א .טינ ךימ ןוא טארקאטסירא ןא ראפ ן'יקסנאריו טסלַאה

 רע לייוו ,טייבראעגפיורא ךיז טָאה ןוא טשינרָאג ןופ ןעכַארקעגפיורא זיא רעט

 טימ סייוו טָאג ןעגנוהניברעפ טאהעג טָאה רעטומ סעמעוו ,רעכירק א ןעוועג זיא |

 רַאפ ןעכער ךיא רונ ; טינ לעבירַאפ ןייק רימ ףיוא בָאה אוד ,ןיינ ....טינ ןעמעוו

 רעייז ןיא ןענַאק עבלעוו ,ךיא איוו ןעשנעמ עכלעזא ןוא ךיז טארקָאטסירא ןא |

 עכלעוו ,תוחּפשמ עכילרהע ןופ תורוד רעיפ יירד ףיוא ןעזייוונא טייהנעגנאגרעפ

 -גיימעג ןייק ןענייז סע עכלעוו ןוא ,גנודליב הנרדמ עטסכעה איד טַאהעג ןעבָאה

 איוו יוזא ,טגיטיונעג טינ תובוט ס'םענייק ןיא ךיז ןעבָאה ,ןעגנַאגעב טינ ןעטייה

 ,ןעטארקָאטסירא איד ןענייז רימ .עדייז ןיימ ןוא עטַאט ןיימ טבעלעג ןעבָאה סע

 "עג עגידענג ןעמוקעב ייז לייוו ,זיופב ןעריטסיזקע ןענָאק עכלעוו ,ענעי טינ ןוא

 ראפ ןעפיוקבָא ןָאק ןעמ ןעמעוו ןוא טלעוו רעזנוא ןופ עגיטכעמ איד ןופ ןעקנַאש

 וי | .העבטמ ענעקיּפַאקדגיצנאווצ א

 -"רעפנייא ריד טימ ןיב ךיא ? סעכ ןיא אוד טסיב ןעמעוו ףיוא רעבָא --

 ,דאלהערפ ןוא גיטכירפיוא שטיוועידאקרא ןאּפעטס טגָאזעג טָאה -- ןענַאטש

 םימ ןעפיוקרעטנוא ןָאק ןעמ סָאװ ,איד ןעשיווצ זא ,טלהיפענ טָאה רע להָאוובָא

 טסיב ןעמעוו הוא -- טניימעג םהיא ךיוא רע טָאה ,םענעקיּפָאק-ניצנאווצ א

 -עוו טגנָאזעג טסָאה אוד סָאװ ,ןייא סעלא טימ טינ רשפא םיטש ךיא ? זייב אוז |

 וא ,ןעגָאז רונ ריד ?יוװ ךיא .ןופרעד טינ ךָאד ןעדייר רימ רעבָא ,יקכנארוו ןענ = |
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 ;ייק טציא ןהָאטעג רהָאפ ַא ,עקַאט רימ טימ ,ךיילג טלאװ ,ץאלּפ ןייד ףיוא ךיא
 | | . . .ןוא אווקסָאמ

 ץלא זיא רימ רעבָא ,טינ רעדָא טסייוו אוד ביוא ,םינ סייוו ךיא ,ןיינ ---
 ןעמוקעב ןוא גַאלשרָאפ ַא טכַאמעג בָאה ךיא : ןענַאז ריד לעוו ךיא ןיא סנייא

 ַא זילב טציא ריס רַאפ זיא אנווָארדנַאסקעלַא אנירעטַאק ןוא גנונַאזטנע ןַא
 .גנורעניארע עכילדנעש ןוא ערעווש

 ! ןעטייקשיראנ עכלעוו ? סָאװראפ --|

 -לןשטנע --- ןיוועל ןהָאטעג גָאז א טָאה -- ןעדייר טינ רימָאל רעבָא --

 ,סעכ ןיא טינ ךָאד טסיב אוד ,ריד ןענעגנ בָארג ןעועג ןיב ךיא ביוא ,רימ גיד
 ווא גידנעלכיימש טנָאזעג רע טָאה --- סעכ ןיא טינ ייז ,ריד טעב ךיא ? אוויטס

 | | .דנאה ןייז גידנעמהעננא
 "אפ רָאנ ָאטינ ןוא ,טינ ראָאה ןייא ןייק ףיוא ,ןיינ ,א ? סעכ ןיא ---

 רימ ןעלָאז וצ .טוג רהעז טציא ןייז זומ געיעג עגיהירפ-רעד-ןיא איד טכייוו .,סָאװ
 עיצנאטס םוצ ךיילנ געיעג ןופ ךָאנרעד טלָאװ ךיא ,ןהָאט רהָאפ א טינ רשתא
 ,םייהא קירוצ ןוא

 .טונ ךילקריוו ---
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 -נַאג ןיא זיא ןעבעל סעכילרעניא ס'יקסנָארוו סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ
 טסילפעג ןעבעל רעכילרעסיוא ןייז טָאה ,טפַאשנעדייל ןייז ןופ לופ ןעוועג ןעצ
 -םיוו א ןעמונרעפ ןעבָאה ןעסערעטניא-טנעמינער איד .רעגייטש ןעטלַא םעד ףיוא
 סעד טאהעג בעיל טָאה רע ?לייוו ראפרעד יא ,ןעבעל סילסנארוי ןיא ץאלּפ ןעגיט
 ןיא .טנעמיגער ןיא טאהענ בעיל םהיא טָאה ןעמ סָאװ רַאפרעד יא ,טנעמיגער
 -לָאמש ןוא טריטקעּפסער ךיוא רונ םהיא טבעילעג זיילב טינ ןעמ טָאה טנעמיגער
 | ,םהיא טימ טריצ

 -רעד טינ םירבח ענייז ןופ םענייק טָאה רע זא ,ךילדנעטשרעפטסנלעז

 -יוז ןוא סעקנאלוה עטסערג איד ןופ טייצ ןיא וליפא ןוא ,עבעיל ןייז ןופ טלהעצ
 טינ ךיז לָאז רע ,רוכיׂש יוזא ןעוועג טינ ?הָאמ ןייק וע ייא טנענירעביא) ןעגנופ
 ןייא ןייק טיפ טדערענסיורא טינ ?הָאמ ןייק ךיז רע טָאה (ןערילָארטנַאק ןענעק

 -יוו טכוזעג ןעבָאה ןעגעלָאק עגיניזטכייל איד סָאװ ףיורעד גידנעקוק םינ ,עבליז
 -נעקוק טינ רעבָא .טרָאװ א םהיא ןופ ןעגירקסיורא ןעגנוטיידנָא טימ להָאמ לעיפ
 שלא ; עבעיל ןייז ןופ טסואוועג טדָאטש ץנַאג ןעגעווטפעדנופ טָאה ּהיורעד ניד

 ,אנינעראק וצ ןעגנוהיצעב ענייז ןעגעוו ןעפָארטעג רענינייוװ רעדָא רחעמ ןעבָאה |
 זיא סָאװ ,סָאד ראפ אקוד ןעוועג אנקמ םהיא ןעבָאה טייל עגנוי עטסרהעמ איד
 אנינעראק ןופ גנלעטש עכיוה איד-- עבעיל ןייז ןיא עטסרעווש סָאד ןעוועי
 רעכיוה ןיא עבעיל אזא ןופ גנולעטשסיוא איד םוראד ןוא טפַאשלעזעג רעד ןיא
 | ,טמפאשלעזעגנ
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 ןאננא ןעוועג אנקמ ןעבָאה עכלעוו ,ןעיורפ עגנוי ןופ ?הָאצ עטסערג איד |
 אזא ראפ איז טנעכער ןעמ סָאװ ןעסערעד גנאל ןייש טָאה סע עכלעוו ןוא
 טרַאװעג זיולב ןעבָאה ןוא טהערפעג ךיז טָאה ,סינעפעשעב סעכילטנעדרָא
 רהיא ףהיוא ןעלאפ לָאז ןוא ןהָאט רהעק א ךיז לָאז גניניימ עכילטנעפע איד זא
 ייז .טפַאשלעזעג רערעכעה רעד ןופ גנוטכארעפ רעד ןופ אשמ רעצנאנ רעד טימ
 ףיוא ןעלעוו ייז סָאװ עטָאלב ןוא ץומש רעקיטש ענעי טיירגעגנָא ןיוש ןעבָאה
 -ענ ןענייז ןענָאזרעּפ עטלעטשעגכיוה ןוא ערעטלע עטפרהעמ איד .ןעפראוו רהיא
 .טגיטרעפראפ רעכלעוו ,לַאדנַאקס ןעכילטנעפע םעד ןופ ןעדעירפוצנוא רהעז ןעוו
 | ,ךיז

 ןעגנוהיצעב ענייז ןעגעוו טסואוורעד ךיז טָאה רעטומ סיקסנָארוװ ןעוו
 ַא רַאפ ךיז טסַאּפ סָאד לייוו ,רַאפרעד יא -- ןעדעירפוצ ןעוועג סגנַאפנא איז זיא
 -עראק סָאװ ,ראפרעד יא ,טפאשלעזענ רעכיוה ןופ ןעשנעמ ןעגנוי ןעדנעצנעלג
 ןייז ןוא עלעגניא רהיא ןעגעוו טדערעג רהיא טימ לעיפ יוזא טָאה עכלעוו ,אנינ

 ,ןעיורפ ענידנעטשנא ,ענהעש עלא איוו יוזא זיולב ןעיועג ךיוא זיא ,גנוהיצרע
 טָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא רעבָא ,איאקסנארוו ןיפערג ןופ עפירגעב איד טיול

 זיא סָאװ ,גאלשרָאפ ַא ןופ טגָאזעגבא ךיז טָאה ןהוז רהיא זַא ,טנידנוקרע ךיז איז
 רע לייוו רַאפרעד זיולב ,ךיוה רהעז ןענייטש וצ ערעירַאק ןייז רַאפ גיטכיוו ןעוועג

 זא ,אנינערַאק טימ ןעהעז טפָא ךיז ןעק רע ואוו ,טרָאד ןעביילב טלָאװעג טָאד
 ,םעד רעביא ןעדעירפוצנוא .ןענַאזרעּפ עטלעטשעגכיוה רהעז ןענייז םהיא טימ

 .גנוניימ רהיא ןעטיבעגנ םורַאד טָאה איז ןוא
 ,ןערעגנוי םעד ןופ ןעדעירפוצנוא ןעוועג ךיוא זיא רעדורב רערעטלע רעדי

 עסיורג א : עבעיל ןימ א ראפ זיא סָאד סָאװ ךיז טכארטעגניירא טינ טָאה רע

 -טפַאשנעדייל טינ רעדָא עבעיל עכילטפַאשנעדייל } עבעיל עניילק א רעדָא עבעיל

 .ןופ עטַאט ַא ןעוועג ןיוש זיא ןיילַא רע) עבעיל עכַאוװש רעדָא עבעיל עטסעפ ,עכיל
 א ןעטלַאהוצנָא טרעטשעג טינ םהיא סָאד טָאה ןענעוטסעד ןופ ןוא רעדויק
 סָאװ ,עבעיל א זיא סָאד זא ,טסואוועג רעבָא טָאה רע (טלַאהעג ףיוא טקרעצנעט

 -עג רע זיא םוראד ןוא ןייז ןעלעפעג ףרַאד ןעמ ןעמעוו ,ןעשנעמ ענעי טינ טלעפעו

 ,גנורהיפיוא סרעדורב םעד ןעגעג ןעוו
 יקסנארוו טָאה טפַאשלעזעג ןיא ןוא טסניד ןיא גנוגיטפעשעב ןייז ץוח א

 -טפַאשנעדייל א ןעוועג זיא רע סָאװ ףיוא ,דרעפ --- ;נוגיטפעשעב א ךָאנ טאהעג

 -נַארעּפ ןעלָאז סע ,טמיטשַאב ןעוועג זיא רהָאי ןעגיזאד םעד ןיא .ן"עב רעכיל

 -נא סלא ןעבירשרעפ ךיז טָאה יקסנארוו .סעסייר עקסרעציפָא ןערעוו טעטלַאטש |
 ;ידנעקוק טינ ןוא ,עשטאילק עכילבייל עשילגנע ןא טפייקעג טָאה ,רעמהענ לייט
 איד וצ ןעגנוטיירעבראפ טימס לעיפ טצעי ןעבענעגבָא ךיז רע טָאה ,עבעיל ןייז ףייא

 ,סעסייר עדנעמוק
 ענייא טרעטשעג טינ ןעבָאה םהיא ןיא ןעטפאשנעדייל ייווצ עניזָאד איד

 רע רעכלעוו ןופ ,גנוניטפעשעב א סעּפע ןעבָאה טזומעג מָאה רע ; רערעדנא רעד

 -ָאה עכלעוו ,עקירדנייא איד ןופ הורבִא ןוא גנושירפבא ןא ןעניפעג ןענָאק לֵאו

 | ,טלעמיטוצ םהיא ןעכ
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 "עג ןופ רעהירפ ןעמוקעגנ יקסנארוו זיא סעסייר איד ןופ נָאמ םעד ןיא
 .קעטספיב ַא ןעסעוצבָא בולק סטנעמיגער ןייז ןופ לָאז םעניימענלַא ןיא ךילנהעוו

 "עגער איד וצ ןעסַאּפוצוצ םוא ךיז טיפ ןעטייברַא גניירטש טפרַאדעג טינ טָאה רע
 -וּפ ןעבלַאה א טימ רעיפ טארוקא ןעוועג זיא טכיוועג ןייז ,סעמייר איד ןופ ןעל

 ןייז ףיוא קָאר ןעטנעפעוצ א טימ ןעסעזעג זיא רע .טרעדָאפענ ךיז טָאה סע איוו
 ףיוא טראוועג טָאה ןוא שיט ן'פיוא דנעה עדייב טיפ טנהעלעגנָא ,טסעִיו רעסייוו
 ןעשיזיוצנַארפ ַא ןיא לייוורעד טקוקעגניירַא טָאה ,קעטספיב ןעטלעטשַאב טעד
 איד טימ ןעכערּפשעג ןעדיימוצסיוא םוא זיולב רע טָאה ךוב ןיא טקוקעג ,ןַאמָאי

 ,ןערעיציפא עדנעהענפיורא ןוא עדנעמוקניירא
 םהיא טָאה ַאננַא סָאװ ,סינגעגעב רעד ןעגעוו טציא טכארטעג טָאה רע

 טינ געט יירד רעבָא ןיוש איז טָאה רע .סעסייר איד ךָאנ ףיוא ןעכָארּפשרעמ
 וע טָאה ,דנאלסיוא ןופ ןעמוקעגנָא טשרע זיא ןַאמ רהיא איוו ייזַא ןוא ,ןעהעזעו
 ןוא ,טינ רעדָא ןעכערּפשרַאפ רהיא ןעטלַאה ןענָאק איז טעװ וצ טסואוועג טינ

 טָאה להָאמ עטצעל סָאד .ןעניפענוצסיוא סָאד איוו טסואוועג טינ ךיוא טָאה רע
 -ַאק איד .יסטעב עניזוק ןייז ייב עשטַאד רעד ףיוא ןעהעזעג םהיא טימ ךיז רע
 טלָאװעג ןיהַא רע טָאה טציא .ןעטלעז רהעז טכוועב רע טָאה עשטאד סנינעו
 "?סָאד ןעמ טוהט איוו, :טבארטענ ץְלַא טָאה ןוא ןערהאפ

 וצ ,ןענערפ טקישעג ךימ טָאה יסטעב זַא ,ןענָאז לע ךיא ,ךילריטאנ,

 יצ טדערעג רע טָאה --- "ןערהָאפ לעװ ךיא ,סיוועג ,סעסייד טיד ןעכוזעב איז טע;,
 רע .ךוב ןופ ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא טָאה רע .ןערהָאפ וצ ןעסָאלשעב ןוא ךיז
 םינּפ ןייז ןוא ןעהעז וצ איז קילנ ןעטעטרַאװרע םעד טלעטשעגנרַאפ ךיז טָאװ
 0 ,ןָארטענ ןייש א. טָאה

 טימ סאילאק ןיימ ןענַאּפשנייא רימ לָאז ןעמ זַא ,םייה ַא ןעגָאי קיש ---
 טגנאלרעד םהיא טָאה רעכלעוו ,רענעיד םעד טגַָאזעג וע טָאה-- ןַאּפשעג-יירד א
 .ןעסע ןעמונעג ךיז סָאה ןוא ,קעטפםיב םעד

 -ַאה ,רמיצ דרַאיליב רעד ןעוועג זיא סאו ,רעמיצ ןעטנעהַאנ םעד ןיא
 יעביוה ןוא רעטכעלעג טימ טשימעג ,ןעליוק איד ןופ ּפעלק איד טרעהעג ךיז ןענ
 "נוי א רענייא .ןעריציפָא ייווצ ןענעישרע ןענייז ריהט ?ננַאנניײרַא ןופ .סעומש
 -ןעשזאּפ ןופ גנאל טינ זיא רעכלעוו ,םינּפ ןעכַאוװש ,ןערענָאס ַא טימ ,רעקנענ

 רעציפָא רעטלַא ,רעטעפ ,רעלופ ַא רערעדנַא רעד ;קלָאּפ ןיא ןעמוקעגנָא סוּפרָאק
 .ןעניוא עניילק ענעמואוושרעפ ןוא דנאה רעד ףיוא טעלפַארב ַא טמ

 ןוא ,טנעקלָאװעגנָא ךיז טָאה ,ןָאהטעג קוק ַא ייז ףיוא טָאה יקסנָארוװ
 ןיא טקוקעגנייא גידנעסע ךיז רע טָאה ,ןעקרעמַאב טינ ייז טלָאװ רע איוו יזיַא
 | .ןעמאזוצ ןעזעל ןוא ןעסע טלָאװ רע איוו ,ךוב

 טנַאזעג טָאה -- ?טייברא רעד וצ גיטפערק ךיז טסכאמ אוד ,סָאװ ---
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 - | .םהיא וצ ךיז גידנעצעזוצ ,רעציפָא רעטעפ רעֶד

 -נעשיוו ,טנעקלאװעגנַא יקסנָארוװו טרעפטנעעג טָאה --- ךָאד טסהעז ---
 .םהיא ףיוא נידנעקוק טינ ןוא ליומ סָאד ניד

 טָאה -- 3 ןערעוו קיד טפעוו אוד זַא ,טינ ארומ ןייק טסָאה אוד ןוא ---

 .רעציפָא ןעקנעגנוי םעד רַאפ ךיוא ?הוטש ַא נידנעקורוצ ,טנערפעג רעדיוו רע
 יירג ַא גירנעכַאמ ,יקסנָארװ ןָאהטעג גערפ ַא ךעלזייב טָאה --- ? סָאװ --

 | .ןהייצ עטסעפ ענייז גידנעלעטשסיוא ןוא בא טלעקע םהיא זא עסַאמ

 ? ןערעוו וצ טעפ ארומ טינ טפָאה --
 -רעפ ןוא גידנערעפטנע טינ יקסנָארװ טגָאזעג טָאה -- ! טסרעה ,רעניד ---

 .ןעזעל טצעזעגטרָאפ טָאה ןוא סופ ַא רעביא סופ ַא גידנעגייל
 זוא ןענייוו ןופ עטרַאק איד ןָאהטעג םהענ ַא טָאה רעציפָא רעטעפ רעד |

 : רעציפָא ןעגנוי םעד וצ ןָאהטעג דנעוו ַא ךיז טָאד
 וצ רע טָאה -- ןעקנירט ןעלָאז רימ סָאװ ,סיוא ןיילַא ביילק אוד ---

 | | .טגָאזעג םהיא
 -טנענוא רעציפָא רעגנוי רעד טגָאזעג טָאה --- ןייוודןייחר ןייז לָאז יד

 איד רעגניפ איד טימ ןעּפַאכ וצ טכוזעג ןוא ןיקסנָארוװ ףיוא גידנעקוק ןעסָאלש

 טָאה ,בא ךיז טרהעק יקסנָארוװ זַא ,גידנעהעז .ךעלקיצנָאװ ענעסקַאועגנָא םיִול

 : גידנענָאז ,ןעביוהענפיוא רעציפָא רעגנוי רעד ד

 .רעמיצ דראיליב ןיא ןהעג רימָאֿל ---
 ןעביוהעגפיוא ךילנינעמרעטנוא ךיז טָאה רעציפָא וענעזָאלבעגנָא רעד

 .ריהט רעד וצ קעווַא ןענייז ייז ןוא

 ולא רעכיוה רעד ןעמוקעגניירַא רעמיצ ןיא זיא טייצ רעגיזָאד רעד ןיא

 ּפָאק ן'טימ ךילטכערעפ גיד'נָאהט ל?עקָאש ַא ןוא ןיוושאי רטסימטאר רענטַאטט
 .ןיקסנָארװ וצ ןעגנאגעגוצ ע זיא ןעריציפָא ייווצ איז

 פאלק ַא קרַאטש ןָאהטעג יירשעג ַא רע טָאה -- ! רע זיא טָא ,א --

 .זייב ךיז טָאה יקסנָארוװװ ,טעלָאּפע םעד רעביא דנַאה ן'טיפ םהיא גיד'נָאהט

 -סיוא ןעכייוו ןוא ןעגיהורי ןייז ןעמונעגנָא ךיילג רעבָא טָאה םינּפ ןייז ,טקוקעגמוא

 .ןערָאװעג רעגיטכיל זיא ןוא קורד
 זעכיוה ןייז טימ רטסימטאר רעד טגָאזעג טָאה -- ַאשָאילא ,גולק ---

 .לעזעלג ןייא סיוא קנירט ןוא בא סע טציא --- ןָאטירַאב

 .ןעסע טינ ךיז טליוו סע --
 סַאּפש ןיוושאי טגָאזעג טָאה --- ענעריישוצ טינ איד ייז ןענייז טָא ---

 סױרַא טונימ רעד ןיא ןענייז עכלעוו ,ןעריציפָא ייו:צ איד ףיוא גידנעקוק טפַאד

 ןעטכענ וטזיב סָאװ ראפ -- יקסנָארוװ ןעבעל טצעזעג ךיז טָאה רע ןוא .רעמיצ ןופ

 טסיב ואוו !טכעלש טינ רָאג ןעוועג זיא אווארעמונ ?רעטַאעהט ןיא ןעוועג טינ

 - ? ןעוועג אוד
  טגָאזעג טָאה --- ס' יקסרעווט , .איד ייב ,ןעסעזרַאפ ְךיִז בָאה ךיא --

 - ;יקסנָארוװ
 .ןיוֹוׁשאי ןעפורעגבָא ְךיז טָאה -- ! א --
 שנעמ ַא ןיולב טינ ןוא רוכיש א ,רעלעיּפשי ןעטרָאק ַא ןעוועג זיא ןיושַאי
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 טנעמינער ןיא ןעוועג זיא ןיװשַאי ; ןעלענער עשילַארָאמנוא טימ רונ ,ןעלעגער ןהֶא

 ןעניװשַאי טבעילעג ןוא טריטקעּפסער סָאה יקסנָארוװ .דניירפ רעטסעב סיקסנָארוװ
 רַאפ טינ םהיא טבעיל ןיוושאי זַא טלהיפענ טָאה רע לאוו ,רַאפרעד סרעדנָאזעב)

 -עג יקסנָארוװ טלָאװ ןעשנעמ עלַא ןופ ןוא .ןייֵלַא םהיא טבעיל רונ ,טייקכייר ןייז
 ,טכודעג ךיז טָאה םהיא .עבעיל ןייז ןענעוו ןעדייר זיולב ןיילַא םהיא טימ טלָאװ
 -נערייל עגיטכעמ ענעי ןהעטשרַאפ ןָאק רעכלעוו ,רעניצנייא רעד זיא ןיוושאי זַא
 טָאה ןיוושאי ?הָאוװכָא ,ןעבעל סעצנַאנ ןייז טליפעגנָא טציא טָאה עכלעוו ,טפַאש

 ,להיפעג סעדעי טסַאהעג

 טָאה רע רעבָא ,עבעיל ןייז ןענעוו טדערעג טינ םהיא טימ טָאה יקסנָארוװ
 ןעוועג םהענעגנַא זיא םהיא ןוא סעלַא טהעטשרַאפ ,םעלַא סייוו רע זַא ,טסואוועג
 .ןעגיוא ענייז ןיא סָאד ןעהעז וצ

 ייב ןעוועג זיא יקסנָארוו סָאװ ,ףיורעד טגָאזעג רע טָאה -- !אי ,א --
 ךיז רע טָאה ,ןעניוא עצרַאװש ענייז טימ גיד'נהָאט ץילב ַא ןוא ,סיקסרעווט איד

 איז ןעמהענניירַא ןעביוהעגנָא טָאה ןוא עצנאוו רעקניל רעד רַאפ ןהָאטעג םהענ ַא
 ,טייהנהָאוװעג עמכעלש ןייז ןעוועג זיא סע איוו ,ליומ ןיא

 -ענ טָאה -- ? ןענואוועג ? ןהָאטעג ןעטכענ אוד טסָאה סָאװ ןוא ,,ונ --- = |
 .יקסנָארוװ טגערפ

 ןעביולג וצ רעווש זיא סע ,טוג טינ ןעניײז יירד רעבָא .דנעזיוט טכַא ---
 .ןעבענבָא לָאז רע זַא

 .יקסנארוװ טנָאזעג טָאה -- ןעלעיּפשרַאפ רימ רַאפ ןיוש אוד טסנָאק ,ונ --- |

 (,סעסייר איד ןיא ןעניוועג טעוו יקסנָארװ זַא ךילמענ טעוועג ךיז טָאה ןיוושאי)
 ןייא םעד רַאפ זיולב ,ןעלעיּפשרַאפ טינ ןפוא םושב ךיא לעװ סָאד --

 | .ןעבָאה וצ ארומ סָאװ ןַארַאפ ןיא ןיטאכאמ

 ,.סעסייר עניטנייה איד ןעגנעוו קעװַא זיא ךערּפשענ סָאד ןוא

 -םיוא יקסנָארװ טגָאזעג טָאה -- םגידנעעג בָאה ךיא ,ןהעג דימָאל --
 ןוא ןעביוהעגפיוא ךייא ךיז טָאה ןיוושאי .רהיט רעד וצ גידנעהעג ןוא גידנעהעטש
 .עציילּפ עסיורג ןוא סיפ עגנַאל ענייז ןעניוצוצ טָאה

 ךיא .ןעמ ףרַאד ןעקנירטסיוא רעבָא ,ןעסע וצ הירפ ְךָאנ זיא רימ רַאפ ---
 רעטמהירעב ןייז טימ ןהָאטעג יירשעג ַא רע טָאה --- ! ןייוו ,יע .ןעמוק ךיילג לעוו
 .סיורט ןעביוש איד זַא ,עמיטש עקרַאטש ,עטכידעג ַא ,ןעװעדנַאמאק ןיא עמיטש
 טסהענ אוד -- טָאהעג הטרח ךיילג רע טָאה -- טינ ףרַאד ןעמ ,ןיינ --- ךיז ןעל
 .ריד טימ העג ךיא ,םייהַא

 ,ןיקסנָארװו טימ ןעמַאזוצ סיורא זיא רע ןוא

20 

 -ענבָא רעמיצ םענייר ןוא ןעמַארג ַא ןיא ןענַאטשעגנייא ןיא יקסנָארוװ

 טנהָאװעג טָאה יקצירטעּפ ,זיוה ןעשינאכושט ַא ןיא ,ןעלייהט ייווצ ןיא טלייהט
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 ןיירא ןענייז ןיוושאי ןוא יקסנָארװ ןעוו .ןערעגַאל איד ןיא ןעמַאזוצ םהיא טימ
 | .ןעפָאלשעג ךָאנ יקצירטעּפ טָאה זיוה ןיא

 גידנעהעגניירַא ןיוושאי טגָאזעג טָאה -- ןעּפָאלש גונעג ,ףיוא העטש ---
 .עציילּפ ןיא ןיקצירטעּפ גידנעסיוטש ןוא לעטנעוו רעטמַאצעגבָא רעד רעטניה

 ךיִז טָאה ןוא עינק איד ףיוא ןעגנורּפשעגפיוא גנולצולּפ זיא יקצירטעּפ
 .טקוקעגמוא

 טָאה -- ןיקסנָארוװ טגָאזעג רע טָאה -- ןעוועג ָאד זיא רעדורב ןייד ---
 םעוו רע זַא טגָאזעג טָאה ןוא ,ןעמהענ םהיא לָאז לעפייט רעד ,טקעוועגפיוא ךימ
 ,ןעשיק רעד ףיוא ךיז ןהָאטעג ףרָאוו ַא רעדיוו טָאה רע ןוא --- ןעמוק רעדיוו
 ,טנאזעג רע טָאה -- ןיוושאי ,ףיוא רעה -- עקעד איד ךיז רעביא גידנעהיצרעב
 טּפעלשעגבָארַא םהיא ןופ טָאה רע סָאװ רַאפ ןעניוושאי ףיוא סעכ ןיא גידנעייז
 ןיא : ןעקנירטוצסיוא רעעב זיא סָאװ ,רעסעב נָאז אוד ! ףיוא רעה --- עקעד איד
 ....זַא ,ענדוקסַאּפ ױזַא זיא ?יומ

 --- ןיוושאי ןהָאטעג םורב ַא טָאה -- סעלַא ןופ רעסעב זיא סּפַאנש ---

 -עג רע טָאה -- סעקרענוא ןוא סּפַאנש ץירּפ םעד גניירב ! אקנעשטשערעט ,יע
 .לוק םענעגייא ןייז ןופ גידנעבָאה האנה גיטנעק ןעירש

 נידנעמירק יקצירטעּפ טגערפעג טָאה -- ? אה ,אוד טסקנייד ןעפנארב --

 ,ןעמַאזוצ ביוא ? ןעקנירטסיוא טסעוװ אוה ןוא .--- ןעגיוא איד גידנעבייר ןוא ךיז
 קנירטסיוא אוד טסעוו ,יקסנָארוװ !ןעקנירט רימ ןעלעוו

 | סעװבַאּפ איד רעטנוא זיב ךיז טלעקיוועגנייא ןוא ןענַאטשעגפיוא זיא ,יקצירטעּפ
 נינעק ַא ןעוועג זיוצנַארּפ ףיוא ןעגניז ןעביוהעגנָא טָאה רע ןוא עקעד רעד טימ
 ,אלוט ןיא

  .קָאר םעד ךיז ףיוא גידנעהיצנָא יקסנָארוװ טגָאזעג טָאה -- בָא טערט --
 ,טגנַאלרעד םהיא טָאה ייקאל רעד ןעכלעוו

 .ןיוושאי טנערפעגנ טָאה --- ? ןיהואוו ---

 + -נאירב ייב ןייז ךָאנ זומ ןוא ןעלהאטשדדרעפ איד ןעקוקעב ףרַאד ךיא ---
 | .ךיז ןענעכערוצבָא םהיא טימ יקס

 ;עגניירב ןוא ןיקסנאירב ייב ןייז ןעכָארּפשרעּפ ךילקריוו טָאה יקסנָארוװ
 טסראיוו א ןעוועג ןענייז ןעלהאטש סיקסנאירב ;} דרעפ עטפיוקעג רַאפ דלענ םהיא
 ןעבָאה םירבח איד רעבא .ןעוועג ןענייז ןערעגַאל איד ואוו ,ףָאהרעטעּפ ןופ ןהעצ
 יקצירטעּפ .ןיקסנאירב וצ טינ זיא עזייר ןייז ןופ קעוצ-טּפיוה רעד זַא ,ןענַאטשרעפ
 רימ : ןעגָאז טְלָאװ רע איוו ,גיוא ןַא טימ גידנעקניוואוצ רעטייוו ןעננוזעג טָאה
  ,זיא סָאד יקסנאירב ַא ראפ סָאװ ןעסייוו

 וצ םוא ןוא ןיוושאי טנַאזעג טָאה -- !טינ ךיז גיטעּפשרַאפ ,העז --
 זיא סע. ןיהואוו ,רעטסנעפ ןיא ןהָאטעג קוק א רע טָאה ,ךערפשענ םעד ןערעדנע
 ןעקסראוואס ןייז ןענעוו טדערוצ ךיז טָאה ןוא עקיַארט איד ןערהָאפעגוצ ןיוש
 | י - .ןיקסנָארוו טפיוקרַאפ טָאה רע סָאװ דרעפ

 זיוש טָאה יקסנָארוװ ןעוו ,יקיצרטעּפ ןעירשוצ ךיז טָאה -- ! טרַאוו --
 עלעטעצ א ןעזָאלעגרעביא ָאד ריד טָאה רעדורב ןייד --- ןהעגסיורא ןעביוהעגנָא
 ? ייז ןענייז ואוו ,טרַאװ .ףעירב ַא ןוא
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 ,טלעטשענבָא ךיז טָאה יקסנָארוװ
 ?ייז ןענייז עשזיואוו ---
 'עב טימ טָאה -- ! עגַארּפ טּפיוה איד זיא סָאד ? ייז ןענייז וואו ---

 .יקצירטעּפ ןעירשעגסיוא גנורעטסייג
 טנַאזעג גידנעלכיימש טָאה -- !םוד ךָאד ןיא סָאד ,ךָאד נָאז ,ונ --

 ,יקסנָארוו
 .ץעגרע ָאד ןעגיל ךָאד ייז ןעזומ ,טצייהעג טינ ןימַאק םעד בָאה ךיא ---
 ? ףעירב רעד זיא ואוו .ןענָאז ןעניל ריד גונעג ,ונ ---

 רָאנ רשפא סָאד בָאה ךיא רעדָא ,ןעסעגרַאפ בָאה ךיא ,ךילקריוו ,ןיינ --

 איוו ױזַא טסלָאװ אוד ןעוו ; סעכ ןיא טינ ייז ! טרַאװ ! טרָאװ ? ןעהעזעג םולח ןיא
 שַאלפ רעיפ וצ ןעקנירטסיוא ןוא םירבח טימ ןעקנורטעג טכַאנ עצנאנ ַא ךיא
 ךיא ,טרַאװ ,טסניל איד ואוו וליפא ןעסעגרַאפ אוד טסלָאװ ,רעדורב ןעטוג ַא ףיוא
 ! ןענָאמרעד ךיילנ ךיז לעװ

 ןיא טנײלענקעװַא ךיז טָאה ןוא לעטנעוו ןרעטניה קעוַא זיא יקצירטעּפ
 : רעדיוו טעב ןיי

 -אייאי ..ןוא ןענאטשעג רע זיא ױזַא ,ןענעלעג ךיא ןיב ױזַא ,טרַאוו ---
 ןרעטנוא ןופ ףעירב םעד ןעמונעגסיורא טָאה יקצירטעּפ ןוא -- ! סע זיא טָא ..,אי
 .טקעטשרעפ ןעוועג םהיא טָאה רע ןיהואוו ,ץַארטַאמ

 ןיא סע .עלעטעצ סרעדורב םעד טימ ףעירב םעד ןעמונעג טָאה יקסנָארוװ
 עפריוורָאפ טימ רעטומ רעד ןופ ףעירב ַא -- טרַאװרע טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעוועג
 ןופ עלעטעצ א ןוא ,ןעכוזעב איז ןערהָאּפוצ טינ ?הָאמ ןייק טמוק רע סָאװ רַאמ
 סָאװ ןענגעו םהיא טימ טָאה רע זַא ,םהיא טביירש רע ןעכלעוו ןיא ,רעדורב
 -לעזרעד ןעגעוו ץְלַא ןיא סָאד זַא טסואוועג טָאה יקסנָארוו .ּךיז ןעדיירוצכרוד
 ,ןהָאטעג טכַארט ַא רע טָאה | ! ךַאז רעייז סָאד זיא סָאװ, .טייהנעגעלעגנַא רעגיב

 .ןעזעלוצרעביא לָאמַא ךָאנ געוו ן'פיוא םוא םיזוב ןיא ףעירב איד טקוררעפ טָאה
 ןופ רענייא .ןערעציפא ייווצ עדנעמוקניירַא טנעגעגעב םהיא ןעבָאה זיוהרָאפ ןיא
 זיא ריטרַאװק סיקסנָארו .ןערעדנַא ןַא ןופ רעטייווצ רעד ןוא םנעמיגער רעייז
 .ןערעציפא ןעביילק ךיז ןענעלפ סע ןיהואוו לאל ַא ןעוועג גידנעטש

 ? ןיהואוו ---
 ,ףָאדרעטעּפ ןייק --- !

 ? ררעפ םעד טכַארבעג ןיוש ןעמ טָאה עיַאקסראצ ןופ --

 .ןעהעזעג טינ ךָאנ םהיא כָאה ךיא רעבָא ,טכַארבעג ---
 .ןעקנודוצ ךיז טָאה "רָאטאידַאלג , דרעפ סניטאכאמ זַא ,טגָאז ןעמ ---
 -- +ךיז ןענָאי עטָאלב אזא ןיא רהיא טעװ איוו רונ ! ןעטייהמוד ---

 ,רערעדנַא ןַא טנָאזעג טָאה
 -רעד ,יקצירטעּפ ןעיירש ןעביוהעגנָא טָאה -- רעטער עניימ ןעני

 ,ךיז ןעשירפוצבָא ידכ ןעקנירט טסייה ןיוושאי --- ענעמוקעגניירַא איד גידנעהעז
 טגָאזעג טָאה -- ןעטכענ ןעבעגעגנָא גונעג ןיוש זנוא טָאה רהיא ,ונ ---

 ןעזָאלעג טינ זנוא רהיא טָאה טכַאנ עצנַאג איד -- עגעמוקעגניירַא איר ןופ רענייא
 ,ןעמַאלש
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 ---! טגידנעעג ןעבָאה רַײמ טנַאסערעטניא איו ןעסיוו טפרַאד רהיא ,ןיינ ---
 . טגָאז ןוא ךַאד ן'פיוא ןעכָארקעגפיורא זיא ןוָאקלאוו --- יקצירטעּפ טלהעצרעד טָאה

 ױזַא ןוא !שרַאמ-רעיורט ַא ,טיג קיזומ ,קיזומ : גָאז ךיא .ניטעמוא זיא םהיא זַא
 .שרַאמ-רעיורט ןופ גנאזעג םעד רעטנוא ךַאד | פיוא ןעפַאלשעגנייא דע זיא

 טימ רעסַאוװ-רעצלעז ךָאנרעד ןוא ,ןעפנארב סיוא קנירט ,סיוא קנירט ---
 ַא איוו ,ןיקצירטעּפ רעביא גידנעהעטש ןיוושאי טנַאזעג טָאה -- ןָארטיצ לעיפ
 ןיוש אוד טסגעמ ךָאנרעד ןוא -- האופר ַא גידנעבעגנייא דניק ַא רעביא רעטומ

 2 .עלעשעלפ א רהעפעננוא ,רעינַאּפמַאש לעסיב ַא ןעמהעננייא
 .ןעקנירטסיוא רימָאל ,יקסנָארוװ ,טרַאו .,גולק זיא סָאד ---
 .טינ ךיא קנירט טנייה ,ןררעה עניימ ,עידא ,ןיינ ---

 ןעלעוו ,ונ ?ןערעוװו רערעווש טסעוװ וד זַא ,ארומ טפָאה :? ןיא סָאװ -- |

 ,ןָארטיצ ןוא רעצלעז איד ביג .ןעקנירט ןייֵלַא רימ
 ןיא סיורא ןיוש זיא רע ןעוו ,ןעירשעגוצ רעצימע טָאה -- ! יקסנָארוװ --

 .זיוהרָאפ
 | | ? סָאװ --
 ריד ייב ןענייז ייז םוראוו .יראָאה איד ןערעשרעטנוא רעפעב טסלָאװ ---

 .ךילּפ ןייד ףיוא סנרעדנַאזעב ,טכידעג וצ
 וצ ןעביוהעגנָא גיטייצהירפ טייקכילקריוו רעד ןיא טָאה ןיקסנָארוװ ייב

 טצעזעגניירַא ןוא סיורא זיא א ,טכַאלוצ ךַאלהערפ ךיז טָאה רע .ךיִלּפ א ךיז ןעזייוו

 | .סַאילַאק ןיא ךיז

21, 

 -בענ ךָאנ ןרעוו טלעטשענוצ טפרַאדעג טָאה סעסייר איד רַאפ דרעפ יז

 סָאװ ,רעטערב ןופ ןאגאלאב ַא ןופ ןענַאטשעב זיא עכלעוו ,להאטש רעד ןיא ןעט
 ןייז ךָאנ טָאה רע  .םָארדָאּפיה ןעבעל טיובעגסיוא טייצ רעד ףיוא ןעוועג זיא

 .ןעהעזענ טינ דרעפ |
 םהיא וצ איו ,סַאילַאק ןייז ןופ ןהעגוצבָארַא טַאהעג טייצ .םיוק טָאה רע |

 ןיא רעדנעלגנע רענעקורט ַא -- (רעניד-דרעפ) םורג ןייז ןעפָאלענוצ ןיוש זיא
 יא ןענייז סָאװ ,ראָאה לעטניב ַא טימ ,טעקַאשז ןעצדוק ַא ןוא ?עוויטש עכיוה
 | .עדרָאמ ןרעטנוא זיולב ןערָאװעג ןעזָאלעגרעב

 ,שילגנע ףיוא ןהָאטעג גערפ ַא יקסנָארוװ טָאה --- ? ורפדורפ זיא איוו ,ונ -- |
 רעד טדערעגסיורא ץעגרע ןלַאה ןעטימ ןופ טָאה --- רעס ,טיירזדללא --

 ,םיוצ ַא ןהָאטעגנָא בָאה ךיא .טציא וצ טהעג טינ רעסעב רהיא --- רעדנעלגנע
 םעד טגיהורנואעב סָאד ,וצ טהעג טינ רעסעב .טציירוצ טציא זיא דרעפ רעד ןוא

 .דרעפ
 .ןהָאט קוק ַא ?יוו ךיא ,ןיינ --- |
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 ַא טימ ץלַא ,טנעקלָאװרעפ רעדנעלגנע רעד טגָאזעג טָאה -- טמוק ---
 ,ליומ עטכַאמרעפ

 -ייז ?האטש ןיא .ןאגאלאב םעד רַאפ זיא סָאװ ,ףיוה ןיא ןיירַא ןענייז יז

 ןיוש ןעמ טָאה רעהַא זַא טסואוועג טָאה יקסנָארװ ןוא ,דרעפ ףניפ ןענַאטשעג ןענ
 ןיקסנַארװ ."רָאטַאידאלנ , סניטאבאמ ,דרעפ סטנערוטנָאק ןייז ןעגניירב טזומעג
 -עג רעבָא טָאה רע ; םענייז סלַא רחעמ ךָאנ דרעפ םעד ןעהעז טלָאװעג ךיז טָאה

 םעד ןעקוקוצנָא טינ רונ טינ טסַאּפ ,טייקגידנעטשנַא ןופ עצעזעג טיול זַא ,טסואוו
 ,טייצ רעד ןיא .םהיא זעגעוו ךיו ןעגערפכָאנ וליפא רונ ,רעהירפ דרעפ סרענגענ

 איד ןהָאטעג ןעפע ןא ?האטש ןופ לעגניא רעד טָאה ןעגנַאגעגכרוד זיא רע ןעוו
 ןעסיורג ,ןעטיור םעד ןעהעזרעד יקסנארװ טָאה רהיא ןיא ןוא עליאטס עטייווצ
 רונ ,"רָאטַאידַאלג , זיא סָאד זַא ,טסואוועג סָאה רע ..סיפ עסייוו איד טימ דרעפ

 -עג ןעדמערפ ַא ןופ בא ךיז טרהעק רעכלעוו ,ןעשנעמ ַא ןופ להיפעג םעד טימ

 ,ורפ-ורפ ןייז וצ ןעגנַאנעגוצ זיא ןוא טרהעקעגבָא ךיז רע טָאה ףעירב ןעטנעפע

 םעד ל?הָאמ ןייק ןָאק ךיא ...קאמ ...קראמ ט'םעד סָאד זיא דרעפ רעד ---
 -עב ,עציילּפ ן'רעביא רעדנעלגנע רעד טגָאזעג טָאה -- ןעדיירסיורא טינ ןעמָאנ

 -ךַאלג , סניטאכאמ ףיוא לענַאנ ןעניצומש ַא טימ רעגניפ םעד טימ גידנעזייוו

 ."רָאטַאי

 זיא רע ,אי --- יקסנָארװ טגָאזעג טָאה -- ? רחיא טניימ סניטאכאמ ---
 .רעניימ רענגעג רעטסנרע גיצנייא רעד

 רַאפ טעוועג ךיז ךיא .טלָאװ םהיא ףיוא ןערהָאפעג טלָאװ רהיא ןעוו ---

 .רעדנעלגנע רעד טגָאזעג טָאה -- ךייא

 טנַאזעג טָאה -- רעניטפערק זיא רע ןוא ,רעזעוורענ זיא ורפדורפ ---

 .ןעטייר ןייז ראפ רעטרעוו-ביול איד ףיוא לעכיימש ַא טימ יקסנָארוו

 רעד טָאה -- גיוורנוא זיא דרעפ רעד ,טסגילעפעג ,ךיוה טינ טדער ---
 ,רהיט איד גידנענעפע טגָאזעג רעדנעלגנע

 זַא ,טכודעג ךיז טָאה םהיא ןוא ורפ-ורפ ןייז ףיוא טקוקעג טָאה יקסנארוװ
 רונ זיא רע איוו .רהיא ףיוא גידנעקוק טציא טלהיפ רע כָאװ ןענַאטשרעּפ טָאה איז
 רהיא ןהָאטעג םירק ַא טָאה ,טפול ךיז ןיא ןהָאטעג היצ ַא ףעיט איז טָאה ןיירַא
 ,טולב טימ ןעסָאגעגנָא ךיז טָאה גיוא ןופ לעסייוו איד זַא ,גיוא עטלעדנורעגסיוא
 רעד ףיוא סופ ןייא ןופ ןעטָארטעגבָא ןוא ?עמייצ איד ןהָאטעג לעסיורט ַא טָאה
 | | | .רערעדנַא

 -גנע רעד טנָאזעג טָאה -- זיא איז גיהורנוא איוו רהיא טהעז טָא ,ונ --
 .רעדנעל

 רעטנעהעג גידנעהעגוצ יקסנָארװ טגָאזעג טָאה --- !ָא ! עקנעבעיל ,א --
 | .טייקכילטרעצ טימ דרעפ םוצ

 .-ָײִנ איז ןיא רעניהורנוא ץלַא ,ןעגנַאגעג זיא רע רעטנעהעג ףָאוו רעבָא

 -ַאוועג ?יטש גנולצולּפ איז זיא ּפָאק רהיא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע ןעוו רונ ,ןערָאװ
 .רעניד רעד רעטנוא ןהָאטעג לעסיורט ַא ךיז ןעבָאה ןעלוקסומ ערהיא ןוא ,ןער
 טָאה ןוא ןעקַאנ ןעגיטפערק רהיא ןהָאטעג טעלג ַא טָאה יקסנָארוװ ,קעפ רעטרַאצ
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 -עג ןענייז עכלעוו ,רעכעלזענ עניד ענעגיוצעגסיוא ערהיא וצ םינּפ ןייז טקורעגוצ

 ' .זיומ-רעדעלפ ַא ןופ ןעלנילפ איד איוו ןעוו

 -נהֲאט טעלג ַא טגָאזעג רע טָאה --- ךיז גיהורעב ,עבעיל ,ךיז גיהורעב ---

 ןיא זיא דרעפ רעד זַא ,ןייזטסואוועכ ןעכילהערפ םעד טימ סיױרַא זיא ןוא איז גיד

 .דנַאטשוצ ןעטוג
 -נָארװו ןעבעגעגרעביא ךיוא רעבָא ךיז טָאה טייקגיהורנוא ס'דרעפ םעד

 ןוא ןעצרַאה םוצ ןהָאטעג סולפ א טָאה טולב ןייז איוו טלהיפעג טָאה רע ; ןיקס

 ןיא םהיא ;ךיז ןעסייב ,ךיז ןענעוועב ךיוא ןעלעוו טלָאוװ ,דרעפ רעד איו ,רע זַא

 .ךַאלהערפ יא ,ךילקערש יא ןעוועג
 --- רעדנעלגנע םעד טגָאזעג רע טָאה -- ךייא ףיוא ָאזלַא ףָאה ךיא --

 .ץַאלּפ ן'פיוא סקעז ךָאנ בלאה
 טרהָאפ !יהואוו ןוא --- רעדנעלגנע רעד טרעפטנעעג טָאה -- טיירדללַא ---

 טציא גידנעכיורבעג ,גנולצולּפ ןהָאטעג גערפ ַא רע טָאה --- ?דרָאל ןיימ ,רהיא

 טינ םהיא טימ לָאמ ןייק רעהירפ טָאה רע עכלעוו ,"ררָאל יַאמ , רעטרעוו איד

 .טכיורבעג

 -נָא םהיא ןוא ּפָאק ןייז ןעביוהענפיוא רעטעדנואוורעפ ַא טָאה יקכנָארוװ

 טקוקעג םהיא ףיוא טָאה רעדנעלגנע רעד זַא ,גידנעהעטשרעפ רעבָא .,טקוקעג

 ַא ףיוא איו טינ ןוא ,עגַארפ איד םהיא גידנעלעטש ,תיבה-לעב ןייז ףיוא איוו

 : טרעפטנעעג םהיא רע טָאה ,יעקאשז

 ןייז םורא עדנוטש ַא ןיא לעװ ךיא .יקסנאירב וצ ןערהָאפ ףרַאד ךיא ---

 .זיוה וצ

 טָאה -- '!עגַארּפ יד טנייה רימ סע טלעטש ןעמ לָאמ ןעטלעיפיוו םוצ,

 רעד .ןעריסַאּפ ןעטלעז םהיא טימ טגעלפ סע סָאװ ,,גידנערעוו טיור טכַארטעג רע

 ,ןעסיו טלָאװ רע איו ױזַא ,טקוקעגנָא םַאזקרעמפיוא םהיא טָאה רעדנעלגנע

 : טגָאזעג טָאה ןוא טרהָאפ יקסנָארוװ ןיהואוו

 ---טגָאזעג רע טָאה -- ןערהָאפ {'רַאפ גיהור ןייז וצ זיא ךַאז טּפיױוה איד ---

 .ךיז ןעגערפיוא טינ ךאז ןייק ןופ ןוא טגיילענפיוא טונ ןייז טפרַאד רהיא

 "נירַא ןוא יקסנָארװו טרעפטנעעג גידנעלכיימש טָאה -- ,טיַאר-ללָא ---

 .ףָאהרעטעּצ ןייק ןערהָאפ ןעסייהעג רע טָאה סַאילַאק ןיא גידנעגנירּפש

 רעכלעוו ,ןעקלָאװ ַא איוו ,טירט עכילטע ןערהָאפענבָא זיא רע סָאװ םיוק

 טקורעגפיורא ךיז טָאה ,ןעגער טימ טעשַארטסעג ןָא הירפ-רעד-ןיא ןופ ךָאנ טָאה

 .ןעגער-סוג ַא ןהָאטעג םָארטש ַא טָאה סע ןוא לעמיה ן'פיוא

 ןייז ןופ לעכעד םעד גידנעהיצנָא יקסנָארוו טכַארטעג טָאה --- טכעלש;,

 ."עטָאלב ַא ןרעוו ראנג טעװ טציא ןוא גיטיוק ןעוועג ךיוא ױזַא זיא סע --- סַאילַאק

 טָאה ןוא עלעטעצ ס'רעדורב םעד ןוא ףעירב ס'רעטומ רעד ןעמונעגסיורא טָאה רע

 .ןעזעלענכרוד ייז
 עלַא ,רעדורב ןייז ,רעטומ ןייז ,עּלַא .עניבלעזסָאד ןוא עגיבלעזסָאד ץלַא |

 -רַאה ןייז ןופ ןעטייהנעגעלעגנַא איד ןיא ךיז ןעשימוצניירַא גיטיונ רַאפ ןעניפעג

 רעייז סָאד זיא סָאװ, : טכַאמעג זייב םהיא טָאה גנושימניירַא עגיזָאד איד .,ןעצ

 ? רימ ןעגעוו ןעגרָאז וצ טכילפּפ ןייז רַאפ רערעדעי טנעכער סָאװ רַאֿפ ? קסעי

200 



 אנינעראק אננא

 ןענָאק ייז סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע זיא סָאד זַא ,ןעהעז ייז לייוו רַאפרעד זיא סָאד
 יירעכאהבעיל עניימעג עכילנהעוועג ַא ןעוועג טלָאװ סָאד ןעוו .ןהעטשרַאפ טינ
 ,ןעלהיפ ייז .הורוצ ןעזָאל ךָאד ךיס ייז ןעטלָאװ ,טפַאשלעזעג רעכיוה רעד ןופ

 איד זַא ,?עכלעיּפש ןיגק טינ זיא סָאד זַא ,ךַאז רעדנַא ןַא רָאנ סעּפע זיא סָאד זַא
 ,טינ ייז ןעהעטשרעפ סָאד ןוא .ןעבעל ןיימ ןופ רערעייהט רימ זיא יורפ עגיזָאד
 םעד ןעבָאה רימ ,ןייֵז טינ לָאז לַאזקיש רעזנוא סָאו .ייז סָאד טרעגרע רַאפרעד
 -עג רע טָאה -- םינ םהיא ףיוא ךיז ןענָאלקעב רימ ןוא ןעפאשעב לַאזקיש ןעגיזָאד
 ַאטינ ,ןיינ -- ןַאננַא טימ ךיז "ר ימ , טרָאװ םעד טימ גידנעניימ ,ךיז וצ טדער
 סנױזַא ןיא סָאד סָאװ טינ ןעסייוו ייז .ןעבעל וצ איוו זנוא ןענרהעל וצ סָאװ
 ,קילג ןייק טינ ,ָאטינ זנוא רַאפ זיא עבעיל רעזנוא ןהֶָא זַא טינ ןעסייוו ייז ,קילג
 : .טכַארטעג רע טָאה "ןעבעל ןייק ָאטינ ,קילגנוא ןייק טינ

 רע ?ייוו ,ךיז ןעשימניירַא רעייז רַאפ ןעמעלַא ףיוא זייב ןעוועג זיא רע
 טָאה רע .טכערעג ןענייז ייז זַא ,טלהיפעג ןעצרַאה ןיא ךיז ייב ךילמענ טָאה
 ענטונימ ןייק טינ זיא ,ןַאננַא טימ םהיא טדניברעפ סָאװ ,עבעיל איד זַא טלהיפעג
 ןייק ךיז רעטניה גידנעזָאלרעביא םינ ןעהעגייברעפ טעוו עכלעוו ,גנוסיירניה
 ןעזָאֿל עכלעוו ,טפַאשלעזעג רעכיוה רעד ןיא ןעיירעבָאהבעיל עלַא איו ,דַאילס
 ךיז טָאה רע .ננורעניארע עמהענעגנַאנוא רעדָא עמהענעגנַא ןַא ןיולב רעביא
 ךילדיימרעפנוא ןעוועג זיא סע עכלעוו ןיא ,עלעפ עלַא טנַאמרעד טפַאהבעל טציא
 זיא סָאװ ,גנורַאנבָא ,ןעטייקשלַאפ ןעכיורבעג ,ךיז ןעלעטשרַאפ ,ןעגיל ןעגָאז וצ
 סעּפע דיז ןיא טריּפשעג טָאה רע ןוא ,דנעסיוטשבא יוזא ןעוועג רוטַאנ ןייז רַאפ
 וצ טייצ ןופ ךיז ןעקעוורע םהיא ןיא טגעלפ רעכלעוו ,להיפעג ןערַאברעדנָאז ַא
 ןעגעג לעקע ןופ ?היפעג א -- ַאננַא טימ עסינטלעהרעפ-סעבעיל ענייז טניז ,טייצ
 ייסקעלא ןעגעג ,סָאװ ןעגעג ןוא ןעמעוו ןעגעג טמיטשעב גידנעלחיפ טינ ,סעּפע
 טָאה רע -- טפַאשלעזעג רעצנַאג רעד ןענעג רעדָא ךיז ןעגעג ,שטיװַארדגַאסקעלַא
 םעד ךיז ןופ טנָאיעגבָא גידנעטש רעבָא טָאה רע .ןעמיטשעב טנָאקעג טינ סָאר
 ,להיפעג ןערַאברעדנָאז ןעגיזָאד

 ןוא ,גיהור ןוא ץלָאטש רעבָא ,ךילקילגנוא ןעוועג איז זיא רעהירפ ,אי,
 ,סױרַא טינ סָאד טגייצ איז ?הָאוובא ,גידריווכיוה ןוא גיהור ןייז טינ איז ןָאק טציא
 ןוא .ןייֵלַא ךיז ייב טציא ןעסָאלשעב רע טָאה -- ןעגידנע סָאד ףרַאד ןעמ ,אי
 זיא סע זַא ,קנַאדעג רערהָאלק ַא ןעניז ן'פיוא ףיורא לָאמ ןעטשרע םוצ זיא םהיא
 רעלענש סָאװ ןוא ,עגַאל רעטפַאהנעגיל רעד וצ עדנע ןַא ןעכַאמ וצ גידנעווטיונ
 ןעטלַאהעב ןוא ,איז יא ךיא יא ,סעלַא ןעפרַאװקעװַא ןעלָאז עדייב , .רעסעב ץלַא
 ,טגָאזעג ךיז רע טָאה ,"עבעיל רעזנוא טימ ךיז רַאפ ןעבעל ןוא זיא טינ ואוו ךיז
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 ןעטייז עדייב ףיוא רענטרעג איד ןופ רעמיוב עווָאּפיל עטלַא איד ןוא סעשטַאד
 טפירטעג ןעבאה ןעגייווצ איד ןופ ;  ץנַאלג ןעסַאנ ַא טימ טצנַאלגעג ןעבָאה געוו
 טכארטעג טינ טָאה רע .רעסַאװ ןענורעג זיא רעכעד איד ןופ ןוא סנעּפָארט עסיורג
 איד ואוו ,םָאררָאּפיה םעד ןעברַאדרעּפ טעװ ןעגער רעד' סָאװ .םעד ןענעוו ןיוש

 -רעפ וצ סָאװ ,טהערפעג דארג טציא ךיז טָאה רע ; ןעמוקרָאפ ןעפרַאד סעסייר
 םוראוו ,ןיילַא ענייא ןוא זיוה וצ ןעניפעג רעכיז ןַאננַא רע טעװ ןעגער םעד ןעקנַאד
 | גנַאל טינ ךיז טָאה רעכלעוו ,שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא זַא ,טסואוועג טָאה רע
 | .גרובסרעטעּפ ןיא ןעבילבעג זיא דנַאלסיױוא ןופ טרהעקעגקירוצ

 סָאילַאק ןייז ןופ בָצֹרַא יקסנָארוװ זיא ,ןייֵלַא איז ןעניפעג וצ גידנעפָאה
 עקערטש ערעטייוו איד זיא ןוא ,?עקירב םעד ןערהָאפעגרעבירַא זיא רע איוו ךיילג
 ךיז ףיוא ןעהיצ וצ טינ ידכ ןהָאט רעמיא טגעלפ רע איוו ,סופ וצ ןעגנַאגרעד
 רהיט םענדַארַאּפ םעד ךרוד ןעגנַאגעגניירַא טינ זיא רע .טײקמַאזקרעמפיוא לעיפוצ
 .ףיוה ן'כרוד ןעגנַאגעג זיא רונ ,סאג ןופ

 -עג גערפ א רע טָאה -- ? ןערהָאּפ וצ ןעמוקעג ןיוש ררעה רעד זיא ---

 .רענטרעג םעד ןהָאט
 ךרוד ,טוג ױזַא טייז ,טהעג .זיוה וצ זיא םַאדַאמ איד .טינ ךָאנ ,ןיינ --

 .ןענעפע ןעלעוו ייז ,רענעיד ןַארַאפ ןענייז טרָאד ,רהיט רענדַאראּפ רעד
 .ןעטרָאג ן'כרוד ןהעג לעוװ ךיא ,ןיינ --- |

 ,ןעשַאררעביא איז גידנעלעוו ןוא ןייֵלַא זיא איז זַא טנייצרעביא גידנעייז
 גיטכיזרַאפ גידנעהעג ןוא דרעווש םעד גידנעטלַאהוצ ןעטרָאנ ן'כרוד קעװַא רע זיא

 .ןעטייב-ןעמולב טימ טצנַאלפעגמורַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,לעגעטש-דמַאז ן'פיוא
 געוו ן'פיוא טכַארטעג טָאה רע סָאװ סעלַא ןעסעגרַאפ טציא ןיוש טָאה יקסנָארוװ |

 ןעגעוו זיולב טציא טכַארטעג טָאה רע .עגַאל רעד ןופ טייקנירעווש רעד ןעגעוו
 | ,עגירעבעלה ַא רונ ,עיזַאטנַאפ ןייז ןיא טינ ,איז ןעהעז דלַאב טעוװ רע זַא סנייא
 | .טייקבילקריוו רעד ןיא זיא איז איו יוזא ןעצנַאנ ןיא

 ךיז טָאה רע ןעוו ,טירט עלופ טימ גידנעהעג ,ןעגנַאגעגניירַא ןיוש זיא רע
 ןעוועג זיא סָאװ ןוא ןעסעגרַאפ גידנעטש טָאה רע סָאװ ,סָאד טנהָאמרעד גנולצולּפ
 -- רהיא וצ ןעננוהיצעב ענייז ןיא גנוקניירק ןוא גנורעגרע עטסקרַאטש איד
 ךיז טָאה םהיא איוו ,עדנעסיוטשבא ןוא ,ןעקילב עדנענַארפ ענייז טימ ןהוז רהיא
 ערעייז ןיא גנורעטש ַא ןעוועג ערעדנַא עלַא ןופ רעטפָא זיא לעגניא רעד .טכידעג
 טינ רונ טינ ,ןיקסנָארוװ טימ ַאננַא ןעבָאה ,ָאד ןעוועג זיא רע ןעוו .ןעגנוהיצעב
 ןיא טדערעג טינ ןעטלָאװ ייז סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע ןענעוו ןעדייר וצ ךיז טביולרע
 ןעגנוטיידנָא טימ טביולרע טינ וליפא ךיז ןעכָאה ייז רונ ,ערעדנַא רַאפ ךיוה רעד
 ,ןעהעטשרַאפ טינ לָאז לעגניא רעד סָאוװ סעּפע ןעדייר וצ

 ןעדייב ייז רַאפ זיא סע רונ ,טדערעגפיונוצ טינ םעד ןעגעוו ךיז ןעבָאה ייז
 גנוגידיילעב ַא .סלַא טנעכערעג ןעטלָאװ .ייז ; ךַאז עכילדנעטשרעפטסבלעז ַא ןעוועג
 ןעבָאה םייהנעזעוונַא ןייז ןיא לעגניא םעניילק םעד ןערַאנוצבָא ןעדייב ייז רַאפ
 ,טייקניטכיזרַאפ רעד ףיוא גידנעקוק טינ רעבָא .עטנַאקעב ייווצ איוו טכַארברעפ ייז
 רעטאווע'םת רעד טלעטשעגסיוא זיא םהיא ףיוא איוו ,ןעהעזעג טּפָא יקסנָארוו טָאה
 -עמהעש ןופ טייקזעוורענ ַא סעּפע ןוא דניק ם'ןופ קילב רעמַאזקרעמפיוא רעבָא
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 טלָאװ דניק סָאד איוו ױזַא .םהיא וצ דניק ןופ ךיז ןעטלַאהרעפ םעד ןיא טייקניד

 סעּפע ןארַאפ זיא ןעשנעמ ןעגיזָאד םעד ןוא רעטומ ןייַז !עשיװצ זַא ,ןהעטשרַאפ
 טינ ןָאק חמ רעשרעדניק ךייז רעכלעוו ןופ גנוטיידעב איד ,תוכייש עגיטכיוו ַא
 .ןהעטשרַאפ

 סָאװ ןהעטשרַאפ טינ ןָאק רע זַא ,טלהיפעג טָאה לעגניא רעד ,ךילקריוו ןוא
 ןוא ,רעטופ ןייז ןוא ןעשנעמ ןעגיזָאד םעד ןעשיווצ ןַארַאפ זיא סע תוכייש ַא ראפ
 םעד וצ ןעבָאה ףרַאד רע ?להיפעג ַא רַאפ סָאװ ,ןייז רהָאלק טנַאקעג טינ טָאה רע
 ,ןעהעזעג רהָאלק רע טָאה דניק ַא ןופ טייקרַאבלהיפ רעד טימ .ןעשנעמ ןעגיזָאד |

 טינ זיולב טינ ןעבָאה עלַא -- אינַאינ איד ,ןיטנַאנרעוװַאג איד ,רעטָאפ רעד זַא
 ףיוא טקוקעג קערש טימ ןוא סיוטשבא טימ ןעבָאה רונ ,ןיקסנַארװ טבעילעג

 טָאה רעטומ ןייז זא ןוא ,םהיא ןעגעוו טדערעג טשינרָאג ןעבָאה ייז ?רָאװבָא ,םהיא
 .דניירפ-ךעטוג ןעטסעב םעד ףיוא איוו םהיא ףיוא טקוקעג

 םהיא ןעמ ףרַאד איו ? רעכלעזַא רע זיא רעוו ? סע טסייה עשז-סָאו,
 ַא רעדעוװטנע ןיב ךיא ?ייוו ,גידלוש ךיא ןיב ,טינ העטשרַאפ ךיא ביוא ? ןעבעיל
 ןופרעד ןוא ,דניק סָאד טכַארטעג טָאה ,"עלעגניא רעטכעלש ַא רעדָא רעשירַאנ
 ןוא רעזעוורענ ,רעכילדניירפנוא טּפָא ןוא קילב רעדנעגערפ ןייז טמַאטשעג טָאה

 ַאזַא ןיא ןיקסנָארװ טלעטשעג טָאה סָאװ ,םינּפ ןופ קורדסיוא רענעסַאלשטנענוא
 ,טייהנעגעלרעפ

 -רעפנוא ןוא גידנעטש סָאד טגעלפ דניק םעד ןופ טייהנעזעוונַא איד
 סיוטשבא ןופ ?היפעג ןערַאברעדנַאז םענעי ןיקסנָארוװ ןיא ןעפורסיורַא ךילדיימ
 טהעז רעכלעוו ,ןעדנעזייר-םי םעד ןופ ?היפעג םעד וצ ךילנהע ,עכַאזרוא ןהֶא
 טרעטייוו לענש טהעג ףיש רעד רעכלעוו ןיא גנוטכיר איד זַא ,סַאּפמָאק ן'פיוא

 טינ זיא רע רעבָא ,ןהענ ףרַאד ףיש רעד רעכלעוו ןיא ,גנוטכיר רעד ןופ בא ךיז
 יג רעד ןופ בא םהיא טרעטייוו טונימ עדעי ןוא ףיש םעד ןעלעטשוצבא הכב
 ַא ןעמוק טעוװ סע זא ןענעקרענַא טסייה סָאד ןענעקרענַא ןוא ; גנוטכיר רעגיט
 | .ןברוח

 -מָאק רעד ןעוועג זיא ןעבעל ן'פיוא קילב ןעוויאַאנ ןייז טימ דניק סָאד
 -עגבא ןעבָאה ייז ?עיפיוו ףיוא ,הגרדמ איד ןעזיוועג ייז טָאה רעכלעוו . ,סַאּפ !

 טלָאװעג טינ רעבָא ןעבָאה ןוא טסואוועג ןעבָאה ייז סָאװ סָאד ןופ ןעטָארט
 : | .ןעסיוו

 ןעוועג זיא איז ןוא זיוה ןיא ןעוועג טיג ַאשזָאירעס דארנ זיא ?הָאמ םעד
 ַאשזאירעס זַא גידנעטראוו ,עסַאררעט ן'פיוא ןעסעזעג ןיא ןוא ןיילַא ענייא
 -אוועג טּפַאכרעּפ זיא ןוא ןעריצַאּפש קעווא ןיא רע לייוו ,ןערהעקמוא ךיז לָאז
 ןיא ןוא םהיא ןעכוז טסנעיד ַא טימ רעניד ַא טקישעג טָאה איז .ןעגער ןופ ןער
 ךיילק עטיירב ,עסייוו א ןיא ןעגיוצעגנָא .טרַאװעג ןוא דלודעגנוא טימ ןעסעזעג
 טינ םהיא טָאה איז ןוא ןעמולב איד רעטניה לעקניוו ןיא ןעסעזעג איז ןיא
 ןלַאה ,ּפָאק ןופ ,רוגיֿפ עצנַאנ רהיא ןופ טייקנהעש איד .גידנעמוקוצ םרעהעג
 .סעטעטראורענוא סעפע איו ןיקסנָארוװו טשַאררעביא לָאמ ןעדעי טָאה ,דנעה ןוא

 ןוא .גנוקיצטנע טימ רהיא ףיוא טקוקעג ןוא טלעטשעגבָא ךיז טָאה רע
 טָאה איז איוו רהיא וצ רעטנעהענ טירט ַא ןעכאמ טלָאװעג טָאה רע סָאװ רונ
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 רהיא םהיא וצ ןהָאטעג רהעק ַא טָאה ןוא טייקטנעהָאנ ןייז טלהיפרעד ןיוש
 י .םינּפ ןעטציהוצ

 ףיוא טגָאזעג רע טָאה -- ?קנַארק רהיא טייז ? ךייא טימ זיא סָאװ---

 רע ,רהיא וצ ןעפיולוצ טלָאװעג טָאה רע .רהיא וצ גידנעמוקוצ ,שיזיוצנַארפ
 ןענַאזרעּפ עגיטייז ץעגרע טנעהָאנ ןייז ןענָאק סע זַא ,טנַאמרעד רעבָא ךיז טָאה

 ,ןערָאװעג טיור זיא ןוא ןָאקלַאב ןופ ריהט רעד וצ טקוקעגמוא ךיז טָאה רע ןוא

 ארומ ףרַאד רע זַא טלהיפעג רָאנ טָאה רע ןעוו ,ןערעוו טיור טפָא טנעלפ רע איוו

 | .ךיז ןעקוקמוא ןוא ןעבָאה

 ןוא ךיז גידנעביוהפיוא סגָאזעג איז טָאה -- דנוזעג ןיב ךיא ,ןיינ ---
 ךיד ..,,טינ בָאה ךיא -- דנַאה עטקערטשענסיוא ןייז נידנעקירד ניטפערק

 | | | ,טרַאװרע טינ

 .טגָאזעג רע טָאה -- !דנעה עטלַאק עכלעוו ,טָאג ןיימ ---

 ןיב ךיא -- .טרעפטנעעג איז טָאה -- ןעקָארשרעד ךימ טסָאה וד --

 ןעמוקנא ןעלעוו ייז ,ןעריצַאּפש קעװַא ןיא רע ,ַאשזָאירעס טרַאוװרע ןוא ןיילַא
 | .ןענַאד םורַא

 ןעבָאה ,גיהור ןייז וצ טכוזעג טָאה איז סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ רעבָא
 0 .טרעטיצעג ןעּפיל ערהיא

 טינ בָאה ךיא רעבָא ,ןעמוקעג ןיב ךיא סָאו ,רימ טעהייצרעפ ---
 -עגטרָאפ רע טָאה -- ןעהעז טינ ךייא לָאז ךיא גָאט ַא ןעזָאלייברעפ טנָאקעג

 םעד גידנעדיימסיוא ,ןעדייר רעמיא טנעלפ רע איוו ,שיזיוצנַארפ ףיוא טצעז

 .שיסור ףיוא "אוד, ןעכילרהעפענ םעד ןוא "רהיא , ןעטלַאק ךילגעמנוא
 ! יױזַא ךימ טהערפ סע ? ןעהייצרעפ ךיא לָאז סָאװ ראפ ---

 טָאה -- סורדרעפ ןיא סעּפע רעדָא דנוזעג טינ טייז רהיא רעבָא --
 רעביא ךיז גידנעגיובנא ןוא דנַאה רהיא גידנעזָאלסיױורא םינ ,טצעזעגטרַאפ רע
 ? טכַארטעג רהיא טָאה סָאװ ןעגעוו --- רהיא

 : .לעכיימש ַא טימ טגָאזעג איז טָאה -- סנייא ןעגעוו ץלַא ---

 רהיא לָאז ןעמ טונײמ רעכלעוו ןיא ןוא ןעוו .תמא םעד טגָאזעג טָאה איז
 טנַאקעג תועט ַא ןהֶא איז טלָאװ ,טכַארט איז סָאװ ןעגעוו ןהָאט גערפ ַא טינ

 ,טציא .קילגנוא רהיא ןעגעוו ןוא .קילג רהיא ןעגעוו ,סנייא ןעגעוו : ןערעפטנע

 -עג טָאה איז .טכַארטעג םעד ןענעוו ךילמענ איז טָאה ןעמוקעגוצ זיא רע ןעוו
 טָאה איז) .ש .ב .צ ,יסטעב ראפ ,ערעדנַא ראפ סָאד זיא סָאװ ראפ : טכַארט
 טלעוו עצנַאג איד סָאװ ,ןעשטיוועקשוט וצ ןעגנוהיצעב ערהיא ןענעוו טסואוועג
 סָאד זיא סָאװ ראפ רהיא ראפ ןוא טכייל ױזַא ןעוועג סָאד זיא (טסואוועג טָאה

 .איד ןופ ןערָאװעג טרעטַאמעג סנרעדנָאזעב ְךָאנ איז זיא טנייה .גנונינייּפ אזא

 .םעסייר איד ןעגעוו טגערפעגכַאנ םהיא ייב ךיז טָאה איז .ןעקנַאדעג עגיזָאד

 גידנעכוז ןוא ןעגָארטוצ רהעז זיא איז זַא גידנעהעז ,טרעפטנעעג רהיא טָאה רע

 -לעצנייא עלַא טלהעצרעד טיײקכַאפנייא טימ רהיא טָאה רע .איז ןערעטנומרע וצ

 | .סעסייר עדנעהעטשרַאפעב איד ןענעוו ןעטייה

 ענייז ןיא גידנעקוק ,טכַארטעג איז טָאה -- טינ רעדָא םהיא ןעגָאז

 ענייז טימ ןעמונרעפ ױזַא ,ךילקילג ױזַא זיא רע --- ןעגיוא עטפנַאז ,עניהור
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 טינ טעװ רע ,ןייז וצ ףרַאד סע איוו ןהעטשרעפ טינ סָאד טעוװ רע זַא ,סעסייר
 " זנוא ראפ סינגייארע ַאזַא ןופ גנוטיידעב עצנַאג איד ןהעטשרעפ

 טכַארטעג טָאה רהיא סָאװ ןעגעוו טגָאזעג םינ רימ טָאה רהיא רעבָא --
 גנולהעצרעד ןייז גידנעסייררעביא טגערפעג רע טָאה -- ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו
 | ,סעסייר איד ןעגעוו

 טָאה ּפָאק םעד סָאװטע גידנעגױבנָא ןוא טרעפטנעעג טינ טָאה איז
 ןעגיוא עדנעצנאלג ערהיא טימ ןרעטש ןרעטנוא ןופ םהױא ףיוא טקוקעג איז
 טימ גידנעלעיּפש ,טרעטיצעג טָאה איז .ןעמערב עגנַאל איד ןיא עטסַאפעגנייא
 ,עלעטעלב ַא

 ,גיהור טונימ ַא ןייז ןעד ךיא ןָאק .טריטַאּפ טָאה סעּפע זַא ,העז ךיא ---
 רע טָאה -- ! ןעליוו סעטָאג םוא טגָאז ? סעּפע ןופ טעדייל רהיא זַא גידנעסיוו
 .ןעטעבעג ךיז

 איד ןחעטשרעפ טינ טעװ רע בוא ,ןעהייצרעפ טינ םהיא לעװ ךיא ,אי,
 -עג איז טָאה -- .ןעדייר וצ טינ טציא רעסעב ןיוש זיא סע .גנוטיידעב עצנַאג
 ץֵלַא טרעטיצ לעטעלב סָאד איוו נידנעלהיפ ןוא םהיא ףיוא גידנעקוק ,טכַארט
 |  ,דנַאה רהיא ןיא רהעמ

 רהיא גידנעמהעננָא ,טלָאהרעדיװ רע טָאה -- !ןעליוו סעטָאג םוא --
 .דנַאה

 ? ןעגָאז --
 ..אי ,אי ,אי --
 .םאזגנַאל ןוא ליטש טגָאזעג איז טָאה -- תרבועמ ןיב ךיא ---
 איוו ןעהעז וצ םוא ,גיוא ןייק ןעזָאלעגּפָארַא טינ םהיא ןופ טָאה איז רונ ,ןערעט - -ַאלפ וצ ןעביוהעגנָא רעקרַאטש ךָאנ טָאה דנַאה רהיא ןיא לעטעלב סָאד

 ,ןעגָאז סעּפע טלָאװעג טָאה ,ןערָאװעג ךיילב זיא רע .ןעמהענפיוא סָאד טעװ רע
 -םָארַא טָאה ןוא דנַאה רהיא ןעזָאלעגסיורא טָאה ,ןעטימ ןיא ןעבילבעג זיא רוג
 קירה א טײקרַאבקנַאד טימ טָאה ןוא טכארטענ איז טָאה ,"גנוריסַאּפ רעגיזָאד רעד ןופ גנוטיידעב עצנַאג איד ןענַאטשרעפ טָאה רע ,אי, .ּפָאק םעד ןעזָאלעג
 ,דנַאה ןייז ןהָאטעג

 ןענַאטשרעּפ טָאה רע זא ,נידנעניימ טַָאהעג תועט ַא טָאה איז רעבָא
 םע טָאה רעמיצנעיורפ ַא ,איז איו ,ױזַא טכירכַאנ רעד ןופ גנוטיידעב איד
 טפארק רעכַאפנהעצ א טימ רע טָאה טכירכַאג רעניזָאד רעד ייב .ןענאטשרעפ
 ףוא טנעלפ רעכלעוו ,להיפעג ןערַאברעדנַאז םענעי ןופ לַאפנָא ןַא טלהיפרעד
 ןיא רעבָא ;סעּפע ןעצימע וצ סױטשבַא ןופ להיפעג ַא ,לָאמַא ןעמוקנָא םהיא
 טָאה רע ןעכלעוו ,םיזירק רענעי זַא ,ןענאטשרעפ רע טָאה טייצ רעבלעזרעד
 עגיזאד איד ןעסיירוצ שרעדנַא רעדָא ױזַא ךילדיימרעפנוא זיא סע זַא ןוא ןעט -?ַאהעב טינ ןַאמ םעד ןופ רהעמ ןָאק ןעמ זַא ,ןעמוקעגנָא טציא זיא ,טגנַאלרעּפ
 ךיז שיזיפ טיײהנעגָארטוצ רהיא ךיז טָאה םעד רעסיוא ןוא .עגַאל עכילריטַאננוא
 ,ןעטרעדלימעג ַא טימ רהיא ףיוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה רע .םהיא ןעבעגעגרעביא
 ןענַאטשעגפױא זיא ,דנַאה רהיא ןהָאטעג שוק ַא טָאה ,קילב ןעגינעהטרעטנוא
 ,עסַאררעט רעד רעביא ןעגנַאגעגכרוד ךיז גידנעגייווש זיא ןוא
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 םינ -- .רהיא וצ גידנעהעגוצ ןעסָאלשטנע ,טגָאזעג רע טָאה -- ,אי --

 . -ליּפש ַא ףיוא איו ,ןעגנוהיצעב ערעזנוא ףיוא טקוקעג ןעבָאה ךיא טינ ןוא רהיא

 רע טָאה --- ןעגידנע זומ ןעמ .ןעסָאלשעג לַאזקיש רעזנוא זיא טציא ןוא ,לעב

 .ןעבעל רימ רעכלעוו ןיא ,טײקשֿפַאפ ענעי --- ךיז גידנעקוקמוא טגָאזעג

 .ליטש טגָאזעג איז טָאה -- ?ײסקעלַא ,ןעגידנע איוו רעבָא ? ןענידנע ---

 א םימ טניישעג טָאה םינּפ רהיא ןוא טגיהורעב טציא ךיז טָאה איז |

 | | | | .לעכיימש ןעכילטרעצ

 | .ןעבעל רעזנוא ןעגינייארעפ ןוא ןַאמ םעד ןעזָאלרעּפ -- ||

 רַאברעה םיוק איז טָאה -- ךיוא ױזַא םגינייארעפ זיא ןעבעל סָאד --- |

 - .טרעפטנעעג-

 | י - .ןעצנַאג ןיא ,ןעצנַאג ןיא רעבָא ,אי == ה

 םגָאזעג איז טָאה -- ?איװ ,ךימ ןערהעל ,ײסקעכַא ,איוו רעבָא -- ||

 ןָאק -- עגַאל רהיא ןופ טײקכי?גנַאגסױאנוא רעד ןעגעוו גידנעסַאּפש גירעיורט

 | ? יורפ ס'ןַאמ ןיימ טינ ןעד ךיא ןיב ? עגַאל ַאזַא ןופ גנַאגסױא ןַא ןייז ןער

 . ןעסילשטנע ךיז ףרַאד ןעמ .גנַאגסיױא ןַא ןַארַאפ זיא עגַאל רעדעי ןופ --- = |

 ןיא ,עגַאל רעד ןופ ןייז סָאד ךָאד טעוװ רעסעב ץלַא --- טגָאזעג רע טָאה --

 . רעד ןופ ,סעלַא ןופ סרעטַאמעג טסיב וד איוו ךָאד העז ךיא .טסבעל וד רעכלעוו

 | - .ןַאמ םעד ןופ ןוא ןהוז םעד ןופ ,טפַאשלעזעג

 ןעכַאפנייא ןַא טימ טגָאזעג איז טָאה --- ןַאמ םעד ןופ טינ רונ ,ךא ---

 .ָאטינ זיא רע ,םהיא ןעגעוו טינ טכַארט ךיא ,טינ סייוו ךיא -- רעטכעלעג

 טרעטַאמעג טסיב אוד .ךיד ןעק ךיא .פיטכירפיוא טינ טסדער אוד ---

 .םהיא ןענעוו ךיוא
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 - ןערהיפפיורא ,טציא איו ,לָאמ עגינייא טפורּפעג ןיוש ךיז טָאה יקסנָארוװ

 "נוא ןהַאטענ סָאד טָאה רע ?הָאוװנָא ,עגַאל רהיא ןופ גנוטכַארטעב א ףיוא איז

 -טכייל רענעי ףיוא ןעסיוטשעגנא ךיז רע טָאה ?ָאמ ןערעי רעבָא ,ןעסָאלשטנע

 סע איו .טרעפטנעעג טציא טָאה איז איו ,טייקכילכעלפרעבא ןוא טייקגינניז

 -עג םינ רעדָא טנָאקעג טינ טָאה איז סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע ייברעד ןעוועג טלָאװ

 רהיא ןיא ץעגרע ךיז טלָאװ ַאננַא ע'תמא איד איוו ; ןעכַאמ רהָאלק ךיז טכָאװ

 טָאטשנא טגעלפ סע ןוא ,דייר איד ןופרעד ןערעוו טגעלפ סע ןעוו ,ןעקעטשרַאפ

 זיא עכלעוו ,רעמיצנעיורפ ערַאברעדנַאז א ,ערעדנַא ןַא ןעטערטסיורַא רהיא

 ארומ טָאה רע רעכלעוו רַאפ ןוא טבעילעג טינ טָאה רע עכלעוו ,רמערפ םהיא

 .סעלַא רהיא ןעגָאז וצ ןעסַאלשטנע טנייה רעבָא ךיז טָאה רע .,טַאהעג

 ַא טָאה גנולצולּפ ןוא ,טגָאזעג איז טָאה -- טינ רָאנ ךָאד סייוו רע =

 -עטש ,ןעקַאב ערהיא ; םינּפ רהיא ףיוא ןעטערטסיורא ןעביוהעגנָא טייקטיור עלעה
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 -עננָא רהיא ןענייז עדנַאש ןופ ןערהערט ןוא ןערָאװעג טיור ןענייז ןעקאנ ןוא ןער
 .ןעדייר טינ םהיא ןופ ריִמָאַל ןוא -- ןעגיוא איד ןיא ןעפָאל

 ןעבילגהעוועג ןייז טימ יקסנָארוװ טגָאזעג טָאה -- טינ ֹוצ סייוו רע וצ ---
 רימ .ןָא טינ סָאד טהעג זנוא ,טינ וצ סייוו רע וצ --- ןָאט ןעגיהור ןוא ןעטסעפ
 ,טציא סנרעדנַאזעב ,ױזַא ןעביילב טינ טנָאק רהיא ...טינ ןענָאק

 גערפ ַא איז טָאה -- 4 גנוניימ רעייא טיול ןעכַאמ וצ זיא עשז-סָאוו ---
 עלייוו ַא םימ טאהענ ארומ טָאה עכלעוו ,איז .סַאּפש ןעטכייל םענעי טימ ןהָאטעג
 לנאווש רהיא ןענעוו טכירכַאנ איד טכייל וצ ןעמהענפיוא טינ לָאז רע זַא ,קירוצ
 םע ןַא םיוא טמוק םהיא ייב סָאװ רַאפ ,סורדרעפ טאהעג טציא טָאה ,טפַאשרעג
 ,ןהָאט וצ סָאװ ניטיונ זיא

 .םהיא ןופ קעװַא ןוא סעלַא םהיא ןערהעלקרע ---
 - איז טָאה --- ןהָאט סָאד לעװ ךיא זַא ,ןענעכער רימָאל ;} טוג רחעז ---

 סיוארָאפ ןָאק ךיא ? ןעמוקסיורא טעװ ןופרעד סָאװ ךָאד טסייוו רהיא --- - טגָאזעג

 -נוצעגנָא ךיז טָאה לרעייפ רעזייכ ַא ןוא --- ןייז טעװ סע סָאװ ןעלהעצרעד סעלַא
 טימ ןעטָארטעגניירַא ןוא ןרעדנַא ןַא טבעיל רהיא ,א, -- ןעגיוא ערהיא ןיא ןעד
 טלעטשעגרָאפ טָאה איז) ןעגנודניברעפ עשיר ע כ ע ר ב ר ע פ ןיא םהיא
 סָאד טְלָאװ שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא איוו ךילטקניּפ ןוא טדער ןַאמ רעד איוו
 ךיא (שירעכערברעטפ טרָאװ ן'פיוא טקירדענ סנרעדנַאזעב ךיוא איז טָאה ןהָאטעג
 ,זעיגילער ןעמוקסיורא ןענָאק ןופרעד ןעגלָאפ עכלעוו ,ןעוועג הרתמ ךייא בָאה
 ךיא ןָאק טציא ,טנלָאפעג טינ ךימ טָאה רהיא ,עילימַאפ רעד רַאפ ןוא ליויצ
 איז רעבָא ,ןעגָאז טלָאװעג איז טָאה ,ןהוז ןיימ ןוא --- ...ןעמָאנ ןיימ ןעדנעש טינ
 ...ןעמָאנ ןיימ ןעדנעש --- סַאּפש ןייק ןעכַאמ טנַאקעג טינ ןהוז םעד ןעגעוו טָאה
 רע טעװ ןיימעגלַא ןיא .רעגייטש !עבלעזמעד ףיוא סעכלעזַא סעּפע ךָאנ ןוא ,ונ
 רע זַא ,טייקכילטקניּפ ןוא טייקרהָאלק טימ ןפוא ןעכילטַאַאטש ןייז ףיוא ןעזייוו
 -נאקס ַא ןעדיימוצסיוא ןעלטימ ןעמהענרָאפ טעוו רע ןוא ןעזָאלּפָא טינ ךימ ןָאק
 ןעגָאז טעװ רע סָאװ ךילטקניּפ ןוא גיהור ןערהיפסיוא טעװ רע ןוא ,לָאד
 ַא ןוא ןישאמ ַא רונ ,שנעמ ןייק טינ ךָאד זיא סָאד ,ןייז טעװ סע סָאװ זיא סָאד
 - גידנענַאמרעד ,טגיילענוצ איז טָאה -- ןערעוו סעכ ןיא לָאז רע ןעוו ,ןישַאמ עזייב
 ןופ ,רוגיפ ןייז ןופ ןעטייקיונעג עלַא טימ ןעשטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ייברעד
 גידנעהייצרעפ טינ ,תונורסח ענייז עֶלַא םהיא ןעגעג גידנערהיפנא ,ןערעינַאמ ענייז
 ,םהיא ןעגעג טגידלושרעפ ךיז טָאה איז רעכלעוו ןיא ,דלוש רעד רַאפ ךַאז ןייק םהיא

 וצ גידנעכוז ,רנעגייצרעביא יקסנָארוו טגָאזעג טָאה -- ַאננַא רעבָא -- |
 גיטיונ ןעגעווטסעד ןופ ךָאד זיא ץלַא -- עמיטש רעכייוו ןייז טימ איז ןעגיהורעב

 םעד טיול ןוא ןעמהענרָאפ סעוװ רע סָאװ ןעהעז ןיוש ךָאנרעד ןוא ,ןעגָאז וצ םהיא |
 .ןעלדנַאה ןַאד

 -? ןעפיול ,עשזיסָאװ --

 ...יוזַא רעטייוו טינ טויקכילגעמ ןייק העז ךיא .ןעפיול טינ סָאװ רַאפ ---
 .טערייל רחיא זַא העז ךיא -- טינ ךיוא ךיז רַאפ ןוא

 .זייב טגָאזעג איז טָאה -- עצינווָאבויל רעייא ןערעוו ןוא ןעפיופ ,אי --
 .ףרואוורָאפ ןעכילטרעצ טיפ טגָאזעג רע טָאה -- ַאננַא --
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 דור ןוא עצינווָאבויל רעייא ןרעוו --- טצעזעגטרָאפ איז טָאה -- ,אי --

 | יי | ....םעלַא ןעריניא

 ןעגיזָאד םעד טָאה "עבָא ,ןהוז םעד : ןעגָאז טלָאװעג רעדיוו טָאה איז

 .ןעריירסיורא טנָאקעג טינ טרָאװ

 רהיא םימ איז ױזַא איוו ,ןהעטשרַאפ טנָאקעג טינ איז טָאה יקסנָארוו

 ַאזַא ןעגָארטרעבירַא ןָאק רעטקַארַאכ ןעכילטיײהרהַאו ןוא ןעכילרהע ,ןעקרַאטש

 .עגַאל רעגיזָאד רעד ןופ סױרַא טינ לי ןוא גנורַאנבָא ןוא טייקשלַאפ ןופ עגַאל

 סענעי ןעוועג זיא ןופרעד עכַאזרוא טּפיױה איד זַא ,ןעפַארטעג טינ רעבָא טָאה רע

 טגעלפ איז ןעוו .ןעדיירסיורא טנָאקעג טינ טָאה איז ןעכלעוו ,ןהוז טרָאװ

 "ומ רעד וצ ןעננוהיצעכ עגיטפניקוצ ענייז ןוא ןהוז רהיא ןעגעוו ןהָאט טכארט א

 -קערש ױזַא ןערָאװעג רהיא זיא ,רעטאפ ןייז ןעפרָאװעגקעװַא טָאה עכלעוו ,רעט

 ,ןוא ,טלייהטרואעג טינ רהעמ טָאה איז זַא ,ןהָאטעג טָאה איז סָאװ סָאד רַאפ ךיל

 עטפַאהנעגיל טימ ךיז ןעגיהורעב וצ זיולב טכוזעג איז טָאה ,רעמיצנעיורפ ַא איו

 ןעמ זא ןוא ןעטַא םייב ןעביילב לָאז סעלַא ידכ ןעגנוטכַארטרעביא ןוא רעטרעוו

 םעד טימ ןייז טעוװ סָאװ ,עגַארפ .רעכילקערש רעד ןעגעוו ןעסעגרַאפ ןענַאק לָאז

 .ןהוז
 רעדנַא ןַא טימ גנולצולּפ איז טָאה --- ךיד טעב ךיא ,ךיד טעב ךיא --

 --דנַאה ןייז גידנעמהענ ,טגָאזעג ןָאט ןעכילטרעצ ןוא ןעגיטכירפיוא ןַא טימ ,ןָאט

 | ! םעד ןעגעוו רימ טימ ןעדייר טינ וד טסלָאז ?הָאמ ןייק

 | ...אננַא רעבָא ---

 ,טייהניימעג עצנַאג איד .רימ וצ רעביא סָאד זָאל .טינ ?הָאמ ןייק --

 וצ טכייל יוזא טינ זיא סָאד רעבָא ; ךיא סייוו עגַאל ןיימ ןופ קערש ןעצנַאג םעד |

 .ךימ גלָאפ ןוא ,רימ רַאפ רעביא סָאד זָאל ןוא .טסניימ אוד איו ,ןעדיישטנע

 ,ןיינ ...? רימ אוד טסכערּפשרַאפ .ןעדייר וצ טינ םעד ןעגעוו רימ טימ ?הָאמ ןייק

 | | | / 4 =:!ךערּפשרַאפ ,ןיינ

 "נָאזעב ,ןייז גיהור טינ ךָאד ןָאק ךיא רעבָא ,סעלַא ךערּפשרַאפ ךיא ---

 ,ןייז גיהור טינ ְךֶאָד ןָאק ךיא .טגָאזעג רימ טסָאה וד סָאװ םעד ךָאנ סרעד

 : ..יגיהור ןייז טינ טסנָאק אוד ןעוו

 -ַאמעג זייוונעטייצ ןיב ךיא ,אי --- טלָאהרעדיװ איז טָאה -- ?ךיא --

 טימ םעד ןעגעוו ?הָאמ ןייק טסעוו אוד ביוא ,ןהעגייברעפ טעוו סָאד רעבָא ; טרעט

 .םעד ןעגעוו רימ טימ טסדער אוד ןעוו ,ךימ טרעטַאמ ןַאד רונ .ןעדייר טינ רימ

 | .טגָאזעג רע טָאה -- טינ העטשרַאפ ךיא ---

 זיא סע רעווש איו -- ןענָאלשעגרעביא םהיא איז טָאה -- סייוו ךיא ---

 איו ,ךיא קנייד טּפָא .תונמחר ריד ףיוא בָאה ךיא ,ןעגָאז וצ ןעניל רוטַאנ ןייד

 .ןעגעווטניימ ןופ ןעבעל ןייד טריניאור טסָאה אוד

 איו -- טגָאזעג רע טָאה --- סָאװ רונ טקניידעג עבלעזכַאד בָאה ךיא --

 -רעפ טינ ךיז ןָאק ךיא ? סעלַא טימ ןרעפּפָא טנעקעג אוד טסָאה ןעגעוו טניימ ןופ

 | .ךילקילגנוא טסיב אוד סָאװ ,סָאד ןעהייצ

 וצ ךיז גידנרעטנעהענוצ ,טגָאזעג איז טָאה -- ?ךילקילגנוא ךיא ---

 ,ךיא -- עבעיל ןופ לעכיימש ןעטקיצטנע ןַא טימ םהיא ףיוא גידנעקוק ןוא םהיא
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 זיא סע ןוא ןעסירוצ ןענייז רעדיילק ענייז זַא ןוא טלַאק זיא ןעשנעמ אזַא זַא ,ןייז | יָאֹק סע .ןעסע ןעבעגעג טָאה ןעמ ןעמעוו ,שנעמ רעגירעגנוה ַא איו ןיב ךיא
 זיא טָא ,ןיינ ? ךילקילגנוא ךיא .ךילקילגנוא טינ זיא רע רעבָא ,עדנַאש ַא םהיא
 | ,...קילג ןיימ

 ףרָאװ ַא ןוא ,ןהוז ןעדנעמוק רהיא ןופ עמיטש איד טרעהרעד טָאה איז
 .ןענַאטשעגּפױא גיטסַאה ואיז זיא ,עסַאררעט רעד ףיוא קילב ןעלענש ַא גידנהַאט

 ,ענעפא איד טימ טכיזעג רהיא טגיילעגוצ טָאה ,קילב ןעגנַאֿפ ַא טימ טקוקעג -נָא םהיא טָאה ,ּפָאק ןייז ןעמונעגנָא טָאה ,דנעה עטקעדַאב ןעגניר טימ ,ענהעש ערהיא ןעביוהעגפיוא איז טָאה גנוגעוועב רעלענש ַא םימ ,רהיא ןיא טנאקעב יוזא ןעוועג םהיא זיא סָאװ ,רעייפ םעד טימ ןעדנוצעגנָא ךיז םָאה קילב רהיא |
 גנוקיצטנע טימ רהיא ףיוא גידנעקוק ,טלעמרומעג רע טָאה -- ? ןעוו -- ,ןעטלַאהעג קירוצ איז טָאה רע רעבָא ,ןהעג טלָאװעג טָאה איז .ןעסיוטש -עגבָא ןוא ןעגיוא עדייב ןוא ?יומ ןייז טשוקעג גיטסַאה טָאה ,ןעּפיל עדנעלכיימש

 רהיא ןענעגעגַאב קעװַא גנַאג ןעלענש ןוא ןעטכייל רהיא טימ זיא ןוא גידנעצפיז .םִא ךיז רעווש ,ןהָאטעג עצּפעש ַא איז טָאה -- רענייז ַא סנייא טנייה ---
 ,ןהוז

 ןעסיורג ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןאשזאירעס טּפַאכעג טָאה ןעגער רעד |
 ,עקדעסעב ןיא ןענער םעד ןעסעזעגרעביא ַאינַאינ רעד טימ זיא רע ןוא ןעטראג

 ןערהָאפרַאפ ןעכָארּפשרעּפ טָאה יסטעב .סעסייר איד וצ ןעביילקוצ ךיז לענש ןעמ ףרַאד טציא --- ןיקסנָארװ טגָאזעג איז טָאה -- ןעהעזרעדיוו ףיוא ,ונ --
 ,רימ ךָאנ

 -קעװַא גידנעלייא זיא ןוא רעגייז ן'פיוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה יקסנארוו
 | .ןערהָאפעג
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 ן'פיוא ןינעראק ייב רעגייז ןפיוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה יקסנָארװ ןעוו
 זַא ,ןעקנַאדעג ענייז טימ ןעמונרעפ ןוא ןעגָארטוצ ױזַא ןעוועג רע זיא ,ןאקלאכ
 טנַאקעג טינ רעבָא טָאה ,טאלברעפיצ ן'פיוא סרעזייוו איד זיולב ןעהעזענ טָאה רע
 ענייז טימ טליפרעביא ױזַא ןעוװעג זיא רע .זיא רעגייז רעד לעיפיוו ןהעטשירַאפ
 זוא זיא רענייז רעד לעיפיוו טכַארטעג טינ ראג טָאה רע זַא ,ַאננַא וצ ןעלהיפעג
 | .ןיקסנאירב וצ ןערהָאפ וצ טייצ ְךָאנ טָאה רע ביוא

 ןױא ןעפָאלשעגנייא ןיא רעכלעוו ,רעשטוק ןייז וצ ןעגנַאנעגוצ זיא רע
 !עסייהעג טָאה ןוא סַאילַאק ןיא ןעגנורּפשעגניירַא רע זיא ,םהיא גידנעקעוופיוא
 טסרָאיו ַא ןערהָאפעגבא ןיוש זיא רע ןעוו ,ןַאד טשרע ,ןיקסנאירב וצ ןערהאפ
 -רעפ טָאה ןוא רעגייז ן'פיוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג רע זיא ,ןעביז
 .טגיטעּפשרַאפ טָאה רע זַא ןוא סקעז בלַאה זיא סע זַא ,ןענַאטש

 איד ןיא טשרע ןוא סעסייר םינימ עכילטע ןעוועג ןענייז גָאס םעד ןיא
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 ,טסרָאיו רעיפ ןופ חטש ַא ףיוא ןייז טפרַאדענ ןעבָאה עכלעוו ,סעסייר עטירד

 -עב טנַאקעג ךָאנ רע טָאה סעסייר ענייז וצ .ךיז ןענילייהטעב טפרַאדעג רע טָאה
 ןענָאק טשרע רע טעוו ןיקסנאירב וצ ןערהָאפ רעהירפ לָאז רע ביוא רעבָא ,ןעזייוו
 - ץפיוא ןייז ןיוש טעוו ףיוה רעכילרעזייק רעצנַאנ רעד ןעוו סעסייר ענייז וצ ןעמוק
 'רע זַא ,ןעכָארּפשרעּפ ןיקסנאירב רעבָא סָאה רע .טוג טינ זיא סָאד ןוא ,ץַאלּפ

 רעטייוו ןערהָאפ רעשטוק םעד ןעסייהעג טָאה רע ןוא ךיז ןענעכערבָא ןעמוק טעוו

 : | ,תונמחר ןהֶא דרעפ איד ןעגָאי ןוא
 ףניפ ןיא ט'רוטּפ'עגּפָא םהיא טָאה ,יקסנאירב וצ ןערהָאפעגוצ זיא רע |

 .,טגיהורעב םהיא טָאה עדזַאי עלענש איד .קירוצ ןעניולפעג זיא ןוא טייצ טונימ-
 עבנוא איד ,ַאננַא וצ ןעגנוהיצעב ענייז ןיא עגַאל רעד ןופ טייקרעווש עצנַאג איד
 יא םעֶּלַא סָאד ,ךערּפשעג ןעגיטנייה רעייז ךָאנ ןעבילבעג זיא סָאװ טייקטמיטש
 'ִעֹנ האנה טימ טציא טָאה רע .,ןעניז ןופ ןעגנורּפשענסיױורא טציא םהיא ןיוש

 ייהטעב ךיז טעוװ ןוא טייצ רעד ןיא ןעמוק טעוו רע זַא ,סעסייר איד ןעגעוו טכַארטי
 .סָאװ גונעת רעד עיזַאטנַאפ ןייז ןיא טמאלפעגפיוא טָאה זייוועלייוו ןוא ; ןעגיל

 טימ ןעפערט ךיז רע טעוװ טכַאנייב טנייה זַא גנוטרַאװרע איד ,ןעבָאה טעוו רע
 | .רהיא

 ןוא ; רהעמ ץְּלַא טָאה סעסייר עדנעהעטשראּפעב איד ןופ ?היפעג סָאד |
 וצ ןוא ץַאלּפ םעד וצ ןעמוקעג זיא רע רעטייוו סָאװ ,טּפַאכעגמורַא םהיא רהעמ

 -עג ןענייז סָאװ ,ןעשזַאּפיקע גידנענָאירעביא ,סעפייר איד ןופ ערעפסָאמטַא רעד |
 ,סעסייר איד וצ גרוברעטעּפ ןופ ןוא .סעשטאד איד ןופ ןערהאפ

 קעװַא ןיוש ןענייז עלַא -- ןעוועג סינ רענייק ןיוש זיא ריטראווק ןייז ףיוא = }
 ףיוא טרַאװעג טָאה זוא רהיט ןיא ןענַאטשענ זיא ייקאל רעד ןוא סעסייר איד וצ
 -עג םהיא ייקאל רעד טָאה ןהָאטעגרעביא ךיז טָאה רע סָאװ טייצ רעד ןיא .םהיא
 עלעיפ זַא ,סעסייר עטייווצ איד ןעביוהעגנָא ןיוש ךיז ןעבָאה סע זַא ,טעדלעמ
 זיא ?הַאטש-דרעפ ןופ ןוא ,םהיא ףיוא ךיז ןעגערפכָאנ ןעמוקעג ןענייז ןעררעה
 | .ןעפיול וצ ןעמוקעג לָאמ ייווצ גנוי רעד ןיוש

 טשינ רָאג ?הָאמ ןייק טָאה רע) שינעלייא ןהִא ןהָאטעגרעביא ךיז טָאה רע
 טָאה ןוא (לָארטנַאק-טסבלעז ןייז ןערָאלרעפ טינ טָאה ןוא טעּפמיא טימ ןהָאטעג
 ַא ןעהעזעג ןיוש רע טָאה ןענַאד ןופ .ןרענַאל איד וצ ןערהָאפ ןעסייהעג ךָאנרעד
 ןעבָאה סָאװ ,ענליוויצ ןוא ןעטַאדלָאס ,רעהעגסופ ןעסַאמ ,ןעשזַאּפיקע טימ םי

 ןופ טכָאקעג טָאה סע ואוו ,סעקדעסעב איד ןוא םָארדָאּפיה םעד טלעננירעגמורַא
 רע םוראוו ,סעסייר עטייווצ איד ןעגנַאגעגנָא םינּפַא ךָאנ ןענייז סע .ןעשנעמ

 -עגעב טָאה ןוא ?הַאטש ןיא ןיירַא זיא רע ןעוו ,לַאנגיס-גנולק םעד טרעהעג טָאה |
 ןעכלעוו ,"רָאטאידַאלנ, ם סניטאכאמ ,סיפ עסייוו טימ דרעפ ןעטיור םעד טנעג

 .םָארדָאּפיה םוצ טרהיפעג טָאה ןעמ
 .טכענק-להאטש םעד ןהָאטעג גערפ ַא רע טָאה --- ? דרָאק זיא ואוו --- ||

 .דרעפ םעד ןָא ןעלטָאז ייז --
 -עגנָא ןעוועג ורפ-ורפ עשטַאילק ןייז ןיוש זיא עליאטס רענעּפָא רעד ןיא

 .רהיא ןערהיפסיורא ןעבילקעג ךיז טָאה ןעמ .טלעטָאז

 ? טגיטעּפשרַאפ טינ --- |
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 טייז -- רעדנעלגנע רעד סרעפטנעעגנ טָאה -- ! טיַארדללָא ! טיַארדללָא ---
 ,ןענָארטוצ טינ רונ

 עניטכערּפ איד ףיוא קילב ַא ןהָאטעג ףרָאװ א לָאמַא ךָאנ טָאה יקסנָארוװ
 םהיא .רעּפרעק ןעצנַאנ ן'טימ טרעטיצעג סָאה עכלעוו ,ורפ-ורפ ןייז ןופ ןעמרָאפ
 ףילדנע רעבָא זיא ,דליב ןעגיזָאד םעד ןופ ךיז ןעסיירוצבא רעווש ןעוועג זיא
 טייצ רעמעווקעב א ןיא טקנופ ץַאלּפ םוצ ןעמוקעגוצ זיא רע .להַאטש ןופ סיורא

 רונ ךיז ןעבָאה סע .טיײקמַאזקרעמפיוא סמענייק ךיז ףיוא ןעהיצ וצ טינ םוא
 -עג ןענייז ןעגיוא סנעמעלַא ןוא ,סעסייר עגיטסרָאיװ-ייװצ איד טנידנעעג סָאװ

 -ניה ןופ ראזוהבייל ןוא סיוארָאפ דראגרעלאוואק םעד וצ טעדנעוועג טציא ןעוו
 גידנעמוקוצ דרעפ ערעייז ןעטפערק עטצעל איד טימ טגָאיעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעט
 טּפוטשעג עלַא ךיז ןעבָאד ?עקריצ םעד םורא ןוא ןעטימ ןיא ,לייז םוצ טנעהָאנ
 טימ ןעבָאה ןערעציפָא ןוא ןעטַאדלַאס ןעּפורג עשידראגרעלאוואק ןוא ,לייז םוצ
 /געיז ןעטעטרַאװרע םעד רַאפ דיירפ רעייז טקירדעגסיוא ןעיירשענסיוא עכיוה
 | .ענעלאק ןוא רעיציפָא רעייז ןופ

 עסַאמ רעד ןופ ןעטימ ןעטכער ןיא ןיירַא םקרעמעבנוא זיא יקסנָארוװ
 ןעבָאה סעסייר עטייווצ איד זַא לַאנגיס-קָאלג רעד טרעהרעד ךיז טָאה סע ןעוו

 רעכלעוו ,דארגרעלאוואק רעטצירּפשעב עטָאלב טימ ,רעכיוה רעד ,טגידנעעג ךיז

 -בֶא טָאה ,לעטָאז ןיא ןעזָאלעגבָא ךיז טָאה ,דעטשרע רעד ןעטייר וצ ןעמוקעג זיא
 פעקנוד ןערָאװעג זיא רעכלעוו ץעבערעשז ןעיורג ןייז ןופ לעמייצ .איד ןעזָאלעג
 םעד טלעטשעגנייא טָאה ץעבערעשז רעד .טסעהטאעג רעווש םָאה ןוא סייווש ןופ
 ,רעציפָא רעשירראגרעלאוואק רעד ןוא רעּפרעק ןעסיורג ןייז ןופ ףיולעג ןעלענש
 -עגמוא ךיז טָאה ,ףָאלש ןערעווש ןופ טּפַאכענפיױא ךיז טָאה רעכלעוו רענייא איוו
 ןוא ענעגייא ןופ עסַאמ ַא .ןהָאטעג לעכיימש ַא הימ טימ טָאה ןוא ךיז םורא טקוק
 | ,טלעגנירעגמורא םהיא טָאה עדמערפ

 .,,ערעכעה איד ןופ עסַאמ איד טדיימעגסיוא ןויכ ַא טימ טָאה יקסנָארװ
 ןעוועג זיא טרָאד זַא ,טנעקרעד טָאה רע .טפַאשלעזעג רעד ןופ עטלהעוועגסיוא
 ענשימוא זיא רע ןוא ,יורפ ס'רעדורב ןייז ןוא ,יסטעב ןוא ,אנינערַאק ךיוא
 רעהפיוא ןהֶא טנעגעגעב םהיא ךיז ןעבָאה ךָאד רעבָא .ייז וצ ןעננַאגענוצ טינ
 -רעד םהיא ןעבָאה ,טלעטשעגבא טנעמַאמ ןעדעי םהיא ןעבָאה ןוא עטנַאקעב
 -בָאנ ךיז ןעבָאה ןוא סעסייר עגירעהירפ איד ןופ ןעטייהלעצנייא איד טלהעצ
 .טניטעּפשרעפ ךיז טָאה רע סָאװ ראפ טנערפעג

 -ענוצ ןענייז סעכייר איד ןיא עטנילייהטעב איד ןעוו טייצ רעד ןיא

 ַא ךיז ןעבָאה עלַא ןוא ןעזירּפ ערהע ערעייז ןעמוקעב וצ ןערָאװעג ןעפור
 ןעגנאגעגוצ רעדנַאסקעלַא רעדורב רערעטלע סיקסנָארװ זיא ,ןיהַא ןהָאטעג רהעק
 טינ ןעוועג ךיוא זיא ,ןעטנַאבלעסקַא טימ קינוָאקלַאּפ ַא ,רעדורב ןייז .םהיא וצ
 ןוא רענהעש רעבָא ,ײסקעלַא איוו ,רעטצעזעג ,רעדנוזעג ַאזַא ךיוא ,ניסקיוועג
 םענעּפָא ,ןערוכיש א טימ ןוא זָאנ עטיור ַא טימ ?הָאוובֶא ,םהיא ןופ רעטיור
 .םינּפ

 ןעמ -- ,טגָאזעג רע טָאה -- 4 עלעטעצ ןיימ ןעמוקעכ וד טסָאה --
 .ןעניפעג טינ ?הָאמ ןייק ךיד ןעק
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 זיא ןעבעל ןעטרוכישרעפ ,םענעסַאלעגסיױא ןייז ףיוא גידנעקוק טינ

 -ףיוה רעכילרעזייק רעד ןופ שנעמ ַא ןעוועג גידנעטשלָאפ יקסנָארוװ רעדנַאסקעלַא

 ךַאז עמהענעגנַאנוא ןַא רהעז ןעגעוו רעדורב ןייז טימ טציא גידנעדייר ,עטיווס

 טַאהעג רע סָאה ,טעדנעוועג ייז ףיוא ןענייז ןעגיוא .סנעמעלַא זַא ,גידנעסיוו ןוא

 רעדורב ן'טימ ןעסַאּפש טלָאװ רע איוו ױזַא ,םינּפ ןעטפנַאז ,ןעדנעלכיימש ַא

 | .גיטכיוו טינ זיא סָאװ סעּפע ןענעוו

 ןעגעוו ,טינ ךילקריוו העטשראפ ןוא עלעטעצ ןייד ןעטלַאהרע בָאה ךיא ---

 .ײסקעלַא טגָאזעג טָאה --- ױזַא טסגרָאז וד סָאװ

 זַא ,טקרעמעב סָאוװ-רונ רימ טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןעגעוו גרָאז ךיא --- |

 .ףָאהרעטעּפ ןיא טנעגעגעב ךיד ןעמ טָאה גַאטנַאמ סָאװ ןוא ָאטינ טסיב וד

 ירוא ןעפרַאד סע עכלעוו ןעגעוו ,ןעטייהנעגעלעגנַא ןַארַאפ ןענייז סע --- |

 איד ןוא ,טריסערעטניארעפ ןיירעד טקעריד ןענייז סָאװ ,איד זיולב ןעלייהט

 ...ַאֹוַא ןיא ,טגרָאזעב ױזַא טסיב וד רעכלעוו ןעגעוו ,טייהנעגעכעגנַא

 / ...ןיא טינ ןעמ טנעיד ןַאד ,ױזַא בוא רעבָא ,אי --

 םהיא טָאה --- סעלַא זיא סָאד ,ךיז ןעשימוצניירַא טינ ךיד טעב ךיא --

 יב י .יײסקעלַא ןעגָאלשענרעביא

 עטשרעטנוא איד ןוא ןערָאװעג ךיילב זיא םינּפ רעטנעקלָאװעגנָא ןייז

 רהעז םהיא טימ םנעלפ סע סָאװ ,ןהָאטעג רעטיצ ַא ןעבָאה ןעלייהט-ןעקַאב

 סעכ ןיא ןעטלעז רע טגעלפ ,שנעמ רעגיצרעהטונ ַא רהעז סִלַא .ןעריסַאּפ ןעטלעז

 ַא טגעלפ םהיא ייב ןעוו ,ןערעוו סעכ ןיא ןיוש טנעלפ רע ןעוו רעבָא ,ןערעוו

 ,ךילרהעפעג ןעוועג רע זיא ןַאד ,םינּפ ?ייהט רעטשרעטנוא רעד ןהָאט רעטיצ

 טָאה יקסנָארוװ רעדנַאסקעלַא .טסואווענ סָאד טָאה יקסנָארוװ רעדנַאסקעלַא ןוא

 - ,ןהָאטעג לעכיימש ַא

 רעפטנע .ףעירב סַאמַאמ ןעבעגרעביא ריד טלָאװעג זיולב בָאה ךיא --

 טגעלעגוצ רע טָאה -- !סנַאש ןָאב .ןעטייר ן'ראפ זעוורענ טינ רע ןוא רהיא

 .םהיא ןופ קעװַא זיא ןוא לעכיימש ַא טימ

 טלעטשעגבָא גנוסירגעב עכילדניירפ ַא רעדיוו טָאה םעד ךָאנ דלַאב רעבָא

 | : יי | - .ןיקסנָארוװ

 -! רעש-ןָאמ ,ןעגרָאמ טוג ! דניירפ ןופ ןעסיוו טינ ןיוש טסליוו אוד -- -

 ירעטעּפ ןיא ,ָאד טָאה רעכלעוו ,שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס ןעטלַאהעגבָא םהיא טָאה

 םינּפ ןעטיור ןייז טימ ,אווקסָאמ ןיא איו רעגינייוו טינ טניישעג ,ץנַאלג רעגרוב

 ןוא ןערהָאפוצ ןעמוקעגנ ןעטכענ טשרע ןיב ךיא --- ןעדראב-ןעקַאב עטמַאקוצ ןוא

 ךיז רימ ןעלעוו ןעוו .ףמואירט ןייד ןעהעז לעװ ךיא סָאװ ,רהעז ךימ טהערפ סע

 ' | | | ? ןעפערט

 קירד ַא ןוא יקסנָארװ טגָאזעג טָאה -- בולק ןיא ןעגרָאמ ןיירַא םוק ---|

 קעװַא זיא ןוא טגידלושט:} דיז רע טָאה ,?עטנַאמ ןייז ןופ ?עברַא םעד ניד'נהָאט

 רַאפ דרעפ איד טרהיפעגניירַא ןיוש טָאה ןעמ ןיהואוו ,םָארדָאּפיה ןופ ןעטַײמ םוצ

 | | .סעקייר עסיורג איד

 סעסייר ענירעהירפ איד !יפ דרעפ עטרעטַאמעגסיוא ,עטציוושרַאפ איד

 "רע ןענייז ערעדנַא איד ךָאנ ענייא ןוא םייהַא ןערָאװעג טרהיפעגקעווַא ןענייז
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 -עג ןעמ טָאה סטכער וצ ,דרעפ עשילגנע לייהטנעטסרהעמ ,עשירפ ,עיינ ןענעיש
 .עשיטסַאלע ערהיא טימ ןעטָארטענ טָאה עכלעוו ,ורפ-ורפ טייהנהעש איד טרהיפ
 טרהיפענ ןעמ טָאה רהיא ןופ טייו טינ .סענישזורּפ ףיוא איוו סיפ עגנַאל ןוא
 -עשז םעד ןופ ןעמרָאפ עגיסעמלענער ,עסיורג איד .,"רָאטַאידַאלג , סניטַאכאמ
 טלָאװעג טָאה רע .טייקמאזקרעמפיוא סיקסנָארוװ ךיז ףיוא ןעגניוצעג ןעבָאה ץעבער
 .רעטנַאקעב ַא טלעטשעגבָא רעדיוו ןיוש טָאה םהיא איוו ,דרעפ ןייז וצ ןהענוצ

 -עטנַאקעב רעד ןהָאטעג גָאז ַא םהיא טָאה -- ןינעראק זיא טָא ןוא ---

 איז ןוא ,יורפ ןייז טכוז רע -- ןעדייר טלעטשעגנבָא ךיז טָאה רע ןעכלעוו טימ

 ? ןעהעזעג טינ איז סָאה רהיא .עקדעסעכ ןעטימ ןיא טרָאד טציז
 ןליפַא ךיז טָאה ןוא יקסנָארוװו טרעפטנעעג טָאה -- ןעהעזעג טינ ,ןיינ --

 זַא ,ןעזיוועגנָא םהיא סָאה ןעמ ואוו ,ץטאלּפ םעד ןעהעזוצנָא ןהָאטעג רחעק ַא טינ

 .ררעפ ןייז וצ ןעגנאנעגוצ זיא רע .טציז אנינעראק
 ןענעוו ,לעטָאז םוצ ךיז ןעקוקוצוצ טאהענ טייצ טינ ךָאנ טָאה יקפנָארוװ

 איד סָאה ןעמ ןעוו ,ןענררָאוצנייא איוו סעּפע ןעסייה טפראדענ טָאה רע ןעכלעוו
 -ָאה ייז ואוו ,עקדעכעב רעד וצ ןהָאטעג ףור ַא סעסייר איד יא רעמהענ-לייהט

 עכיילב טימ עבנַאמ ,ענניירטש ,עטסנרע טימ .ןערעמונ ןעהיצ טפרַאדעג ןעב
 ןוא ץַאלּפ ןעטמיטשַאב םעד וצ ןעגנאנעגוצ ןערעציפַא ןהעצעביז ןענייז רע'םינּפ
 ףךיז טָאה סע 7 רעמונ ןעמוקעב טָאה יקסנָארוװ .ןערעמונ איד ןעגיוצעג ןעבָאה
 ,ךיז טצעז ;לַאנניס רעד טרעהרעד

 -לעטימ רעד טציא ןענייז עגירעביא איד טימ ןעמַאזוצ רע זַא גידנעלהיפ
 -ננַאל ,יקסנארוו זיא טלעטשענסיוא ןענייז ןעניוא סנעמעֶלַא ןעכלעוו ףיוא ,טקנוּפ
 רע ןעוו ןייז רעמיא טגעלפ םהיא טימ איוו ,ןעגנוגעוועב ענייז ןיא גיהור ןוא םאז
 רעד ,דרעפ ןייז ֹוצ ןעגנַאגעגוצ ,דנַאטשוצ ןעטנניירטשעגנָא ןֵא ןיא ןעוועג זיא

 ןהָאטעגנָא סעסייר איד ןופ טייקכילרעייפ רעד בעילוצ טָאה דרָאק ,רמ רעדנעלגנע
 ןוא גיהור רעמיא איו ןעוועג זןיא רע .םויטסאק ןעניד'בוט-םוי ןייז ןיא ךיז

 גירנעהעטש ,דרעפ ןופ לעמייצ ןעטייז עדייב ןעטלַאהעג ןיילַא טָאה ןוא גיד'תולדנ

 ניוא רהיא .תחדק ןיא איו טרעטיצענ ץלַא טָאה ורפ-ורפ .ּפָאק ןופ טנַארפ ןיא
 ,יקסנָארוװ ןעדנעמוקוצ םעד ףיוא טקוקעג גיטייז טָאה רעייפ טימ לופ

 ןעמיר םענעגיוצעגנַא ןרעטנוא רעגניפ םעד טקורעגרעטנוא טָאה יקסנָארוװ
 זיא ,ןהָאטעג קילב ַא רעמירק ךָאנ טָאה ורפדורפ .דרעפ ןופ ךיוב םורא לעטָאז ןופ
 ַא טָאה רעדנעלגנע רעד .רעיוא ןַא טלעטשעגנָא טָאה ןוא ןערָאװעג ךעלזייב

 ןעמ סָאװ ,לעכיימש א ןעקירדסיוא גידנעלעוו ,ןעּפיל איד טימ ןרהָאטעג שטיינק
 ,גנוקטָאזנָא ןייז ןעקוקכָאנ ךיז טמהענ

 .ןייז גיהורנוא רענינייוו רהיא טעוװ ,ךיז טצעז ---
 רע .ןעטנערוקנַאק ענייז ףיוא ןעבענעג קילב ןעטצעג ַא טָאה יקסנָארוװ

 ןעהעז טינ ייז רע טעוװ סעסייר איד ןיא נידנעטייר גידנעהילפ זַא טסואוועג טָאה
 ןעפראד ייז ןענַאװ ןופ ,ץטַאלּפ םוצ סיוארָאפ ןערהָאפעג ןיוש ןענייז ייווצ .ןיֹוׁש

 -ייז ןוא ןעטנערוקנָאק עטסכילרהעפעג ענייז ןופ רענייא ,ןיצלַאג .ןעזָאלקעװַא ךיז
 -עשז םעניורב-לעקנוד ןייז םורא טהערדעגמורא ץלַא ךָאנ ךיז טָאה ,דניירפ ַא רענ
 -בייפ רעניילק רעד .ךיז ןעצעזפיורא ןעזָאלעג טינ םהיא טָאה רעכלעוו ,ץעבער
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 טשטיינקעגפיונוצ ,ּפָאלַאנ ןיא ןערהָאפעג זיא ןעזוטיר ענעגיוצעגנָא ןיא .רַאזוה
 -עג זיא וועלווָאזוק טסריפ .רעדנעלננע איד ןעמהרַאכָאנ גידנעלעוו ,רעטָאק ַא איוו

 -עג טָאה רעדנעלגנע ןַא עכלעוו ,עשטַאילק רעגיטולב ןייז ףיוא רעכיילב ַא ןעכעז |
 -וװָאװק טנעקעגנ טוג ןעבָאה דניירפ ענייז טימ יקסנָארוװ .לעמייצ ן'רַאפ טרהיפ

 "עג טינ יקסנָארוװ רונ טָאה םענייא .הואג עסיורג ןוא ןעוורענ "עכַאוװש , סוועל = |
 ,"רָאטַאידַאלנ , ן'פיוא ןיטָאכַאמ ,טנערוקנַאק טּפיױה ןייז --- ןעהעז

 טקניידעג ןוא --- ןיקסנָארוװו טגָאזעג דרָאק טָאה -- טינ ךיז טְלייַא --- |

 טינ ,ןעגנורעטש איד רעביא ןעגנירּפשוצרעכירַא ןעמוק טעװ סע ןעוו : ךאז ןייא |
 .איוו ,רעסעכ איוו ןעביילקסיוא ןייֵלַא רהיא .טזָאל ,טביירט טינ ןוא קירוצ טלַאה |

 : | ,ליוו ןייֵלַא איז
 , .סעצייל איד גיד'נהָאט םהענ ַא יקסנָארוװ טגָאזעג טָאה -- טוג ,טוג - |

 טינ טלעפייווצרַאפ רעבָא ,סיוארָאפ רעטשרע רעד טייז ,ךילגעמ ביוא ---

 ,ןעטניה ןופ רָאנ ןייז וצ ןעמוקסיוא וליפא לָאז ךייא ביוא ,טונימ רעטצעל רעד זיב
 יקסנָארוװװ איוו ךיז ןהָאט וצ רהיר ַא ןעזיוועב טינ ךָאנ טָאה דרעטפ רעד

 לעטָאז ןיא טצעזעגניירא ןיוש גנוגעוועב רעמַאזגייב ןוא רעקנילפ ַא טימ ךיז טָאה

 ורפדורפ .סנעמיר-םיוצ עטלעּפָאד .איד ןעמונעגניירַא רעגניפ עטנהעוועג איד ןוא
 ןהָאטעג רהיר ַא ךיז טָאה ,םיוצ איד זלַאה רעגנַאל רהיא טימ ןהָאטעג היצ ַא טָאה
 דרָאק .ןעקור ןעמַאזנייב רהיא ףיוא רעטייר טעד נידנעניוו ,סענישזורּפ ףיוא איוו
 סנעמיר-םיוצ איד ןעניוצעג טָאה דרעפ רעגיהורנוא רעד ,?ענש ןעגנַאנעגכָאנ זיא
 ,רעטייר םעד ןערַאנוצבָא ץלַא גידנעכוז ,רערעדנַא רעד ןופ סָאד ,טַײז ןייא ןופ סָאד
 -עב דנַאה ן'טימ ןוא עמיטש ןייז טימ טהימעב ךיז טסיזמוא סָאה יקסנָארוװ ןוא
 םהיא ןעגיהור

 ןופ עלעיפ ,סיואראפ ןעטירעג ןעבָאה עדנעמהענלייהט איד ןופ /עלעיפ

 יז ןענַאװ ןופ ,טקנוּפ םעד ןופ טנעהָאנ דלַאב ןעוועג ןיוש ןענייז ייז ; ןעטניה
 ךיז רעטניה סרעהרעד יקסנָארוװ טָאה גנולצולּפ איוו ,ןעזָאלקעװַא ךיז ןעפרַאד
 -רעביא טָאה םהיא ןוא דרעפ ַא ןופ ןעריּפָאלַאג סָאד געוו ןעגיטָאלב םעד רעביא
 ַא טָאה ןיטָאכַאמ ."רָאטַאידַאלג, ןעגיסיפ-סייוו ןייז ףיוא ןיטָאכַאמ טגָאיעג
 טָאה .יקסנָארוװ רעבָא ,רענהייצ עגנַאל ענייז גידנעלעטשסיוא ,ןהָאטעג לעכיימש
 טרפב ,טבעילעג טינ לָאמ ןייק םהיא טָאה רע .ןהָאטעג קוק ַא זייב םהיא ףיוא
 ןוא ,טנערוקנָאק ןעטסכילרהעפעג ןייז רַאפ טנעכערעג םהיא טָאה רע ןעוו טציא

 ,םהיא ייברעפ טריּפָאלַאגייברעפ טציא טָאה רע סָאװ רַאפ טקניירקעג טָאה םהיא
 .םופ עקניל רהיא ןהָאטעג ףרָאוװ א ןיוש טָאה ורפ-ורפ ,הרעפ ןייז גידנעציירוצ

 רעד רַאפ זייב גידנעייז ,ןעגנורּפש ייוו; טכַאמעג טָאה ,ןעריּפָאלַאג ןעגנַאפוצנָא

 -נעלסיורט ,ןעפיול ןעטכייל ןיא ןעגנַאגעגרעביא ךָאנרעד זיא ,םיוצ רענעגיוצעגנָא

 . גירנעפיול טעמכ טָאה ןוא טנעקלָאװעגנָא ךיוא ךיז טָאה דרָאק : רעטייר םעד גיד
 ,ןיקסנָארוװ טגלָאפעגכָאנ
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28, 

 ןעבָאה עכלעוו ,סעסייר איד ןיא ןַעטירעג ןענייז ןערעציפא ןהעצעביז
 ןופ טנַארפ ןױא ןיירק ןעגיטסראיוו-רעיפ ןעסיורג ַא ףיוא ןעמוקרָאפ טפרַאדעג
 -עג ןענייז ןיירק ןעגיזָאד םעד ףיוא .ןעוועג ןענייז רעטכיר איד ואוו ,עקדעסעב ַא
 ,עצנערַאּפ עגינישרַא-ייװצ עסיורג ַא ,ךייט ַא : ןעסינרעדניה ןעיינ ןערָאװעג טכַאמ
 טימ ןעבָארג ַא ,ןעבָארג רענעקורט ַא ,עקדעסעב רעד ןעבעל ןעוועג זיא עכלעוו
 פענרעב א :ןעננורעדניה עטסרעווש איד ןופ ענייא ןוא בָארַא-גרַאב ַא ,רעסַאװ
 ןָאק דרעפ רעד סָאװ ,?עגרעב ן'רעטניה ןוא ןעגייווצ ענעקורט טימ טקעטשעגנָא
 עדייב ןעגנירּפשרעבירַא זומ דרעפ רעד זַא ױזַא ,ןעבָארג ַא טשרע ,ןעהעז טינ
 ךָאנרעד ןוא ,ןערעוו ט'גרה'עג רעדָא טייהרענעהעזעג טינ ןעמַאזוצ ןעגנורעדניה
 איד ןופ עדנע איד ןוא רעסַאװ טימ ןוא ענעקורט ַא -- סנעבָארג ייווצ ךָאנ טשרע
 -נָא ךיז ןעבָאה סעסייר איד רעבָא .עקדעסעב רעד ןעגעגנַא ןעוועג זיא סעסייר
 ןופ טייז רעד ןופ רעטפַאלק סרעדנוה ַא רונ ,אפוג ןיירק םעד ןופ טינ ןעביוהענ
 רעד ,גנורעדניה עטשרע איד ןעוועג זיא עקערטש רעגיזָאד רעד ףיוא ןוא זיירק
 טנעקעג ןעבָאה רעטייר איד ואוו ,טיירב איד ןישרַא יירד ךייט רעטעילבערהרַאפ
 ,רעסַאװ ןיא ןערהָאפרעבירַא רעדָא ןעגנירּפשרעבירַא ןעליוו ייז איוו

 טָאה לָאמ ןעדעי רעבָא ,טכיילגענסיוא רעטייר איד ךיז ןעבָאה יירד לָאמַא
 רעדיוו טָאה ןעמ ןוא סיוארָאפ טקורעגסיורא ּפָאק רעשידרעפ א ס'םענייא ךיז
 ןירטסעס קינווָאקלַאּפ ,סעסייר איד ןופ רעזָאלקעװַא רעד .ןעביױהנָא טפרַאדעג
 לָאמ ןעטצעל םוצ ךילדנע טָאה רע ןעוו ,ןערעוו וצ סעכ ןיא ןעביוהעגנָא ןיוש טָאה
 .ןהָאטעג רהיר ַא ךיז ןעבָאה רעטייר איד ןוא "1 ןעגנַאגעג , : ןהָאטעג יירשעג ַא

 ןעטנוב םעד ףיוא טלעטשעגנָא ןעוועג ןענייז ןעלקאניב עלַא ,ןעגיוא עלַא
 ,טכיילגעגסיוא ךיז ןעבָאה ייז ןעוו ,טייצ רעד ןיא רעטייר לעפייהה

 ןעטייז עֶלַא ןופ טרעהרעד ךיז טָאה "! ןעפיול ייז !ךיז ןעזָאלעגקעװַא,
 -נֶא ןעבָאה עניצנייא ןוא ןעשנעמ ךעלפייה ןֹוא .ןעטרַאװ ןופ טייקליטש רעד ךָאנ
 .ןעהעז וצ רעסעב ידכ ,ןערעדנַא םעד ףיוא ץַאלּפ ןייא ןופ ןעפיולרעביא ןעביוהעג
 ןעגיוצוצ רעטייר ןופ לעפייה רעטלעמַאזעג רעד ךיז טָאה טונימ רעטשרע רעד ןיא
 ,ייוצ וצ ךייט םוצ רעטנהענ וצ ןעמוק ייז איו ןעהעזעג ךיז טָאה סע ןוא
 זַא ,ןעהעזעגסיוא טָאה רעיושוצ איד רַאפ .ןרעדנַא ן'כָאנ רענייא ןוא יירד זצ
 ןעוועג ןענייז ןייֵלַא רעטייר איד ןעשיווצ רונ ,ןעמַאזוצ ןעטירעג עלַא ןענייז ייז
 .גנוטיידעב עסיורג ַא ייז רַאפ טַאהעג סָאה סָאװ ,ןעדנוקעס ןופ ןעדיישרעטנוא

 טנעמָאמ ןעטשרע םעד טָאה ,עזעוורענ וצ ןֹוא עגיהורנוא ןַא ,ורפ-ורפ
 רעבָא ,רהיא ןופ רעהירפ ביֹוהנֶא ןופ קעוַא ןענייז דרעפ עכילטע ןוא ,ןערָאלרעּפ
 ,יירד טגָאיעגרעביא ןיוש יקסנָארװ טָאה ךייט ן'זיב גידנעריּפָאלאגרעד םינ ךָאנ
 -יור סניטָאכַאמ ןעבילבעג זיולב זיא סיוארָאפ ןוא םהיא רַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ
 ןעמוקעגסיוא ןעטניה ןייז טימ טבייל ןוא ךיילג זיא רעכלעוו ,"רָאטַאידַאלג, רעט

/ 
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 -ָארטעג ַאנַאיד עגיטכערּפ איד טָאה סיוארָאפ רעטייוו .רָאנ ןוא ,ןיקסנָארוװ רַאפ

 .ןעוועלוואזוק ןעגידעבעל טינ ןעטיוט טינ םעד ןעג
 .ךיז טינ טשרעהַאב טינ ְּךֶאנ יקסנָארװ סָאה ןעטונימ עטשרע איד ןיא

 טסואווענ רהָאלק טינ ךָאנ רע טָאה סינרעדניה רעטשרע רעד זיב .,דרעפ ןייז טינ
 .ייז ךָאנ ךיז ןעמכיר וצ םוא דרעפ ןייז ןופ ןעגנוגעוועב איד

 ךייט םוצ ןעמוקעגוצ ךיילג ןעמַאזוצ ןענייז ?ַאנַאיד , ןוא "רָאטַאידַאלג ,
 ביוה ַא ךיז ייז ןעבָאה ,סנייא-סנייא -- טנעמָאמ ןעבלעזמעד ןוא ןייא ןיא ןוא
 -נוא ; טייז רעדנַא רעד ףיוא ןעניולפעגרעבירַא ןענייז ןוא ךייט ן'רעביא ןהָאטעג
 ייז ךָאנ ךיילנ ןהָאטעג בעווש ַא טָאה ,ןעגיולפעג טלָאװ איז איוו ױזַא ,טקרעמעב

 ןיא טלהיפרעד ךיז טָאה יקסנָארוו איוו טייצ רעבלעזרעד ןיא רעבָא ; ורפ-ורפ

 -וואזוק דרעפ ןייז ןופ סיפ איד רעטנוא טעמכ ןעהעזרעד גנולצולּפ רע טָאה ,טפול

 ,ךייט טייז רעטייווצ רעד ףיוא ַאנַאיד טימ טלעקייקעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןעוועל

 טָאה דרעפ רעד ןוא ,גנורּפש םעד ךָאנ סעצייל איד ןעזָאלעג ךָאנ טָאה וועלוואזוק)

 (.ןעוועלוואזוק טימ עטָאלב ןיא ךיז גידנעלקייק-קעווא ּפָאק ן'רעביא ןהָאטעג לַאפ ַא

 ןיוש טסואוורעד ךיז יקסנָארוװ טָאה לַאפסקילגנוא םעד ןעגעוו ןעטייהלעצנייא איד

 ואוו ,סיפ איד רעטנוא ךיילנ זַא ,ןעהעזעג זיולב רעבָא רע טָאה טציא ,ךָאנרעד

 רעדָא ּפָאק רעד ןעמוקסיוא ןָאק ,ורפ-ורפ ןהָאט ?עטש ַא טפרַאדעג ךיז טָאה סע

 גנורּפש ןעדנעגניירטשנָא ןִַא טכַאמעג טָאה ורפ-ורפ רעבָא .ַאנַאיד ןופ סופ ַא

 םענעלַאּפעג םעד ייברַאפ זיא ,ץַאק עדנעלַאפ ַא איוו ,סיפ איד ןוא ןעקור רהיא טימ

 .רעטייוו ןענַארטעגקעװַא ךיז טָאז ןוא דרעפ
 .יקסנָארוװ ןהָאטעג טכַארט ַא טָאה -- ! עקניבעיל ,א --

 דרעפ ןייז טשרעהעב גידנעטשלַאפ יקסנָארװ ןיוש טָאה ךייט םעד ךָאנ

 !עזײרּפשוצרעכירַא ךיז גידנעטסעמרַאפ ,ןעטלאהוצנייא ןעביוהעגנָא םהיא טָאה ןוא

 ,חטש ןרעטייוו ַא ףיוא ןיוש ןוא ןעניטָאכַאמ רעטניה ךיילג עצנערַאּפ עסיורג איד |

 .םהיא ןעגָאירעביא ןעריבורּפ רעטייוו רעטפַאלק טרעדנוה ייווצ ַא רַאפ

 טימ ןעגנירּפשוצרעביא סַאהעג טָאה רע עכלעוו ,עצנערַאּפ עסיורג איד

 איד ןעסעזעג זיא סע ואוו ,עקדעסעב רעד ןעבעל טַארוקַא ןעוועג זיא ,דרעפ ןייז

 ןופ ןעסַאמ ךיוא איוו ,עטיווס עצנַאג איד ןוא רעזייק רעד --- עטיווס עקסרַאצ

 ,דרעפ סניטָאכַאמ ףיוא ןוא םהיא ףיוא ,ייז ףיוא טקוקעג ןעבָאה עלַא --- קלאפ

 .םהיא ןופ סיוארָאפ דרעפ ןייא ןופ חטש םעד ףיוא ןעוועג זיא סָאװ

 -עג םהיא ףיוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעקילב איד טלהיפעג טָאה יקסנָארוװ

 ןרעיוא איד רעסיוא טשינרַאג רע טָאה ןעהעזעג רעבָא ,ןעטייז עלַא ןופ טעטכיר

 ןוא ןעגעגנַא םהיא ןעפָאלעג זיא סָאװ דרע איד ,דרעפ ןייז ןופ ןעקַאנ םעד ןוא

 ןוא םהיא רַאפ ןעגָארטעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,"רָאטַאידַאלג , ןופ סיפ עקייוו איד

 ַא ךיז טָאה "רָאטַאידַאלג, .ךיז ןופ חטש ןעבלעזמעד ףיוא ץלַא םהיא ןעזָאלעג

 ןעדנואוושרעפ זיא ןוא קע ןעצרוק םעד טימ ןהָאטעג עכָאפ ַא טָאה ,ןהָאטעג ביוה

 .ןעגיוא סיקסנָארוװ ןופ
 .עמיטש סנעצימע ןהָאטעג נָאז ַא טָאה -- !ָאװַארבכ -

 קנַאלב ַא ןעגיוא סיקסנָארוװ רַאפ ןעבָאה קילבנעגיוא ןעגובלעזמער ןייא

 -נע רעטסעדנימ רעד ןהִא טָאה דרעפ ןייז .עצנערַאּפ רעד ןופ רעטערב איד ןהָאטעג
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 רעטערב איד ;םהיא רעטנוא ןהָאטעג בעווש ַא ןעגנונעוועב ערהיא ןיא גנורעד
 רעטציהוצ ַא .ןהָאטעג ּפַאלק א סעפע טָאה ןעטניה ןופ רונ ,ןעדנואוושרעפ ןענייז
 ביוה ַא דרעפ ןייז ךיז טָאה סיוארָאפ ןעגיולפעג זיא רעכלעוו ,"רָאטַאידַאלג, ןופ
 ןהָאטעג טאלק א ךיז ןעבָאה סעטיּפאק עטשרעטניה ערהיא ןוא הירפ וצ ןהָאטעג
 םינּפ ןיא ןיקטנָארוװ ןהָאטענ ץימש ַא טָאה עטָאלב קיטש ַא  .עצנערַאּפ רעד ןָא
 ןופ טייוו חטש ןעבלעזמעד ףיוא ץלַא ךָאנ ןיא רע זַא ןענַאטשרעפ טָאה רע ןוא|

 רעדיוו ןוא קע ןעצרוק םעד ךיז רַאפ רעדיוו ןעהעזרעד טָאה רע ,"רָאטַאידַאלג,
 ,םיוארָאפ ךיז ןענָארט סָאװ סיפ עסייוו איד

 ,םעד ןעגעוו ןהָאטעג טכַארט א טָאה יקסנָארוװ ןעוו ,קילבנעגיוא םעד ןיא

 ןיוש ןייֵלַא ורפ-ורפ טָאה ,ןעניטָאכַאמ ןעגָאױצרעבירַא טייצ איד זיא טציא זַא
 טייז ןייז ןופ סיוטשנא ןעדעי ןהָא טָאה ןוא ,טכַארטעג טָאה רע סָאװ ,ןענַאטשרעפ
 ןיטָאכַאמ וצ טרעטנעהענרעד ךיז טָאה ןוא ךיז ןהָאטעג היצ ןעדנעטיידעב א

 זיא ןעקור ס'ורפיורטפ .קירטש ןופ טייז רעד ןופ ,טייז רעטסמעווקעב רעד ןופ
 - ,"ךָאטַאידַאלנ , םימ טכיילנעגסיוא ךיז טָאה ןוא סייווש ןופ לעקנוט ןעראוועג ןיוש
 ןענייז ייז .חרוש עכיילג ַא ןיא ןעמַאזוצ טכַאמענ ייז ןעבָאה ןעגנירּפש עכילטע
 ן'טימ טייברַאעג טָאה יקסנָארוװ ,סינרע דניה רערעטייוו רעד וצ ןעמוקענוצ טציא

 ןעוועג יקסנָארוװ ןיוש זיא לעגרעב יד ןע גנורּפשעגרעבירַא ןענייז יז ןעוו ןוא םיוצ
 טצירּפשעב םינּפ ןייז ןהָאטעג קנַאלב ַא רונ טָאה םהיא .,ןעניטָאכַאמ רעביארָאפ

 .ןהָאטעג לעכיימש ַא טָאה רע זַא ,טכודעג רַאנָאז ךיז טָאה םהיא .עטָאלב טימ
 זיא רענעי זַא ,טלהיפעג רעבָא טָאה רע ,ןעניטָאכַאמ טגָאיעגרעבירַא טָאה יקסנַארוװ

 םעד עציילפ ןייז ןופ טנעהַאנ טלהיפעג טָאה רע ;םהיא רעטניה טנעהָאנ יױזַא
 םעהטא ןעשירפ רָאנ ךָאנ םעד טלהיפעג ןוא טירט איד ןופ ּפַאלק ןעניסעמלענעי

 | | ."רָאטאידאלנ , ןופ
 יקסנָארוװ רעבָא ,טכייל רעבירַא רע זיא עסינרעדניה ייווצ עדנעגלָאפ איד

 -עננָא טָאה רע ."רָאטַאידַאלג , ןופ ןעּפַאס סָאד רעטנהענ ךָאנ טלהיפעג טָאה
 -ענש טרעוו ףיולעג רהיא זַא דיירפ טימ טלהיפרעד טָאה ןוא דרעפ ןייז טגניירטש

 ןופ גנַאלק רעד בא סָאװטע ךיז טרעטייוו סע איוו טלהיפעג טָאה רע ןוא רעל
 סָאװ סָאד ,סעסייר איד טרהיפעג ןיוש טָאה יקסנָארוװ .סעטיּפאק "ס'רָאטַאידַאלג
 -ענ טציא זיא רע ןוא -- ןעהטארענ םהיא סָאה דרָאק סָאװ ןוא טלָאװעג טָאה רע
 - | | | ,גלָאפרע ןייז ןיא רעכיז ןעוו

 -ענ טָאה ורפ-ורפ וצ טייקכילטרעצ ןייז ןוא דיירפ ןייז ,גנוגערפיוא ןייז
 ,קירוצ ףיוא ךיז ןעקוקמוא טלָאװעג ךיז טָאה םהיא .ןענייטש ןייא ןיא ןעטלַאה
 ךיז ןעגיהורוצנייא טכוזעג טָאה ןוא ןהָאט וצ סָאד טגַאװעג טיג טָאה רע רעבָא
 ביוא ,ןעטפערק איר םהיא ןיא ןעטלַאהפיוא ,דרעפ ןייז רעטייוו ןעגָאי טינ ןוא
 איד ןוא סינרעדניה ןייא רונ ןעבילבעגרעביא זיא סע ,ןייז גיטיונ ןעלעוו ייז
 -נַא ןופ רעהירפ סינרעדניה עגיזָאד איד ןעמוקרעבירַא טעוו רע ביוא ; עטסרעווש
 רעטנעהענ ןעמוקענוצ טציא זיא רע .רעטשרע רעד ןעמוק רע סעוו ןַאד ,ערעד

 ןיוש עדייב ןעבָאה ורפ-ורפ ןוא רע .סינרעדניה רעטסרעווש רעגיזָאד רעד וצ -
 ףיוא ןענייז דרעפ רעד ןוא רע ,עדייב .טייוו ץנַאנ ןופ ,סיוארָאפ איז ןעהעזרעד

 ןיא טייהנעסָאלשטנענוא איד טקרעמעב טָאה רע ,לעפייווצ ןיא ןעוועג טנעמַאמ ַא
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 .ףיז טָאה רע רעבָא ,טור םעד ןעביוהעגפיוא טָאה רע ןוא דרעפ ןופ ןרעיוא איד

 -עג סָאה ורפדורפ : טעדנירגעבנוא ןעוועג זיא לעפייווצ ןייז זַא ,טנייצרעביא ךיילג
 ַא טָאה ,גנוגעוועב רהיא טרעלענשרעפ גיסעמ טָאה איז ;ףרַאד ןעמ סָאװ טסואוו
 ןעבעגעגרעביא ךיז טָאה ,דרע רעד ןופ ךיז גידנעסיוטשבא ךיוה ןהָאטעג בעווש
 טייוו ןענָארטעגרעבירַא רהיא טָאה עכלעוו ,סיוטש ם'ןופ טפַארק רעטשרעטניא רעד

 ןיא ,גנוגניירטשנא ןהֶא טייקניסעמ רעגיבלעזרעד טימ ןוא ; ןעבָארג ן'רעביא
 | .סייר םעד טצעזעגטרָאפ ורפ-ורפ טָאה סָאמ- סופ רעבלעזרעד

 לעפייה ַא ןופ עמיטש איד טרעהרעד רע טָאה -- ! יקסנָארוו ,ָאװַארב --

 ןעבעל טנעמינער ןייז ןופ דניירפ ןחעטש סָאד זַא ,טסואוועג טָאה רע -- ןעשנעימ
 סניוושאי ןענעקרעד טינ טנָאקעג טינ טָאמה רע .ץַאלּפ ןעטסרעווש ןעניזָאד םעד |

 : .ןעהעזעג טינ רעבָא םהיא טָאה רע ,עמיטש

 גידנערעהוצ ,ורפ-ורפ ןעגעו טכַארטעג רע טָאה "!טכַארּפ ןיימ ,א, |
 רע טָאה "!ןעגנורּפשעגרעבירַא , .םהיא רעטניה רָאפ טמוק סָאװ ,סָאד וצ ךיז

 זיא סע .רָאטַאידַאלג ןופ גנורּפש םעד ןעטניה ןופ גידנערעה ,ןהָאטעג טכַארט ַא
 -ַאו טימ ,ןעבָארג רעטצעל רעד ,סינרעדניה עטצעל עניצנייא איד ןעבילבעג טציא
 רע .טקוקעג טינ ןעבָארג םעד ףיוא טָאה יקסנָארוװ .טיירב איד ןישרַא ייווצ רעכ

 רונ טיג ; תוחוכ עטצעל איד ןָא ןיוש טגניירטש דרעפ ןייז זַא ,טלהיפעג טָאה
 ,ּפָאק ן'םיוא ,עווירג רעד ףיוא רָאנ ,סָאנ ןעוועג סעציילּפ ןוא ןעקַאנ רהיא זיא
 איז ןוא סייווש סנעּפָארט ןעטָארטעגנסױרַא ןעבָאה ןערעיוא עפרַאש איד ףיוא

 ןעלעו סע זַא ,טסואוועג רעבָא טָאה רע .ץרוק ןוא גידיינש טמעהטַאעג טָאה
 -רעביא איד ראפ גיטיונ ןענייז סע לעיפיוו ,תוחוכ איד ןעקעלק רהיא ךָאנ
 ררע איד טלהיפעג טָאה רע סָאװ ןופרעד זיולב ןוא .רעטפַאלק 200 ענעבילבענ
 -גײרטשנַא עיינ ַא ראפ סָאװ ןענַאטשרעּפ יקסנָארװ טָאה ,גנוגעוועב עכייוו ןוא
 | ,טכַאמעג טָאה דרעפ ןייז גנוג

 טלָאװ איז איוו ,ןעבָארג םעד ןעגיױלפעגרעבירַא טכייל זיא ורפ-ורפ

 ;ןעגױלפעגרעבירַא םהיא איז זיא לעניופ ַא איוו ,ןעקרעמעב טינ רָאנ םהיאו
 רע זַא ,טלהיפרעד קערש ןייז וצ יקסנָארװ טָאה טונימ רעבלעזרעד ןיא רעבָא

 נידנעזייוועב טינ ,לעטָאז ןיא ןעזָאלעגרעטנורַא ךיז ךילהייצרעפנוא טָאה ןיילַא
 ךיז טָאה גנלצװטּפ .דרעפ ם'ןופ ןעהילפ םעד טיול טונ יױזַא ךיז ןעטלַאה וצ

 טָאה רע ןוא גנוגעוועב ַא טכַאמעג טָאה רע איוו םעד ּךָאנ טרעדנעעג עגַאל ןייז
 יי .ןעפָארטעג טָאה סעכילקערש סעּפע זַא ,ןענַאטשרעפ

 ,ןעפַארטעג טָאה סע סָאװ ןעקניידַאב וצ טָאהעג טייצ טינ ְךֶאנ טָאה רע
 -אמ ןופ סיפ עסייוו איד םהיא ייברעפ ןהָאטעג קנַאלב ַא ןיוש ןעבָאה סע איוו
 -ורפ ןוא דרע איד טרהירעג סופ ןייא טימ טָאה יקסנָארוװ .ץעבערעשז סניטאכ
 ןייז ןעּפעלשוצסױרַא ןעזיוועב םיוק טָאה רע .סופ רעד ףיוא .ןעגעלעג זיא ןרפ

 גידנעּפָארכ רעווש ,טייז ןייא ףיוא ןעלַאפעגרעדינַא זיא דרעפ רעד איוו ,סופ
 ףיוא טלעּפַאצעג ךיז טָאה איז .ךיז ןעביוהוצפיוא ןעגנוגנערטשנַא גידנעכַאמ ןוא

 סיקסנָארװ .לעגיופ רענעסָאשעגרעטנוא ןַא איו ,סיפ ענייז ןעבעל דרע רעדו
 -רעפ רע טָאה סָאד רעבָא .ןעקור רהיא ןעכָארבעג טָאה גנוגעוועב עמעווקעבנוא

 .רעטעּפש לעיפ טשרע ןענַאטש
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 -קעװַא ךיז טָאה ןיטָאכאמ סָאװ ,סָאד זיולב ןעהעזעג רע טָאה טציא
 ועד ףיוא ,ךיז גידנעלקַאש ,ןיילַא ןענַאטשעג זיא רע ןוא רעטייוו ןעגָארטעג
 םגעיל גידנעמעהטַא רעווש ,םהיא ןעבעל ןוא דרע רעכילגעוועבנוא רעגיטָאלב
 -יטכערּפ רהיא טימ םהיא ףיוא איז טקוק ּפָאק םעד גידנעגױבנָא ןוא ,ורפ-ורפ
 יקסנָארװ טָאה ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ גידנעהעטשרעפ טינ ץלַא ךָאנ .גיוא רעג
 איוו טלעּפַאצוצ רעדיוו ךיז טָאה איז .?עמיוצ רעד ראפ עשטַאילק ןייז ןעגיוצעג
 ,רעכיילב א ,טפַאשנעדייל ןופ טמירקעג ךיז טָאה סָאװ םינּפ ַא טימ .עלעשיפ ַא
 ןעבעגעג רהיא יקסנָארוװ טָאה ,גידנערעטיצ םינּפ ןייז ןופ ?ייהט עטשרעטנוא איד
 / איד ןעהיצ וצ ןעבױהעגנָא רעדיװ טָאה ןוא ךיוב ןיא לעוויטש ן'טימ ץעז ַא
 ןיא עדרָאמ איד גידנערַאּפשנייא רונ ,טגעװַאב םינ ךיז טָאה איז רעבָא .םיוצ
 .קילב ןעגידנעדייר רהיא טימ תיבה לעב רהיא ףיוא טקוקעג איז טָאה דרע רעד

 ּפַאכ ַא ךיז טָאה ןוא יקסנָארװ ןהָאטעג עווער ַא טָאה -- !ַאַאַא --
 --- ןעירשעג רע טָאה -- ןהָאטעג ךיא בָאה טָאװ ! ַאַאצ -- ּפָאק ן'ראפ ןהָאטעג
 -הייצרעפנוא ןוא ךילדנעש ,דלוש ענענייא ןיימ יא ,ןערָאלרעפ סעסייר איד יא
 ךיא בָאה סָאװ ,אַאַא ! ורפ-ורפ עטריניאור ,עכילקילגנוא עגיזָאד איד ןוא ! ךיל
 | | ! ןהָאטעג

 ןענייז טנעמיגער ןייז ןופ ןרעציפא ,רעשדלעפ ַא ,רָאטקַאד ַא ,ןעשנעמ
 ןוא ץנאנ ןיא רע זַא טלהיפעג רע םָאה קילגנוא ןייז וצ .םהיא וצ ןעפָאלעג
 ויא סע ןוא ץיירק רעד ןעכארבעגרעביא ךיז טָאה דרעפ םייב .טגידעשעבנוא
 ןרעפטנע טנַאקעג טינ טָאה יקסנָארוו .םהיא ןעסישרעד ןערָאװעג ןעסָאלשעב
 טינ םענייק טימ טָאה ,טלעטשעג םהיא טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעגַארפ איד ףיוא
 ןייז וליפא גידנעביוהפיוא טינ ןוא טרהעקעגבָא ךיז טָאה רע .ןעדייר טנַאקעג
 ןופ קעװַא רע ןיא ,ּפָאק ןייז ןופ ןעלַאפענּפצרַא זיא סָאװ ,םוה עשירעטילימ
 ,ךילקילגנוא טלהיפעג ךיז טָאה רע .ןיהואוו גידנעסיוו טינ ןייֵלַא ,םָארדָאּפיױה
 ,קילגנוא ןעטסרעווש םעד טלהיפעג רע טָאה ןעבעל ןייז ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ
 זיא ןיילַא רע ןעכלעוו ןיא ,אזַא ןוא ןערעוו טכיררעפ טינ ןָאק סָאװ קילגנוא ןַא
 | ,גידלוש

 ,ךיז וצ ןעמוקעג יקסנָארוו זיא םורא עדנוטש עבלַאה ַא ןיא טשרע ןוא ,םייהַא טיילגעב םהיא טָאה ,לעטיה ןייז טימ טגָאירעד םהיא טָאה ןיוושאי = |
 סלַא המשנ ןייז ןיא ןעבילבעג גנַאל זיא סעסייר איד ןופ גנורעניארע איד רעבָא
 | .גנורעניארע עטסכילקניירק ןוא עטסרעווש איד

24 

 ןוא שטיװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא ןעשיווצ ןעגנוחיצעב עכילרעסיוא איד
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 ןיא ןערהָאפעג גנילהירפ ןיא טציא ךיוא רע זיא ױזַא ןערהָאי ערעהירפ איד ןיא
 דנוזעג ןעטרעטשוצ ןייז ןופ ךיז ןעלַאהרע וצ םוא דנַאלכיױוא ןייק טרָא-עדַאב ַא
 ךיז רע טָאה ךילנהעוועג איוו ןוא .רעטניוו ן'ראפ טײברַא רערעווש רעד ןוכ
 ךיז טָאה ןוא עינרענע רעטגיטפערקעג טימ טרהעקעגקירוצ ילוי טַאנָאמ ןיא
 רעמוז ן'ראפ יורפ ןייז טָאה רעמיא איוו .טיײברַא רעכילנהעוועג ןייז ראפ ןעמונעג
 .גרובכרעטעּפ ןיא ןעבילברעפ זיא רע ןוא עשטַאד ַא ןיא ךיז .טצעזעב

 / דנעבא םעד ְךָאנ רהיא טימ טָאהעג טָאה רע סָאװ ,ךערּפשעג םעגעי טניז
 עו טדערעגנ טינ לָאמ ןייק רהעמ רהיא וצ רע טָאה ,ַאיַאקסרעװט ןיטסריפ ייבי
 ןייז ןיא ןעוועג זיא רע .טכוזרעפייא ןייז ןעגעוו ןוא ןעגנוניטכעדרעפ ענייז ןעג
 רהיא ןופ טלָאװ רע איוו ױזַא .יורפ ןייז וצ זיולב רעטלעק סָאװטע גנומהענעב

 איו טרעטטנעעג טינ םהיא טָאה איז כָאװ .ןייז ןעדעירפוצנוא ?עסיבַא זיולכ
 ןױא .םעד ןענעוו ךערּפשעג םעד טַאהעג ןעבָאה ייז ןעוו ןַאד ןייז וצ ףרַאד סע

 ןוא סוודרעפ ןופ ןעטָאש א טלהיפענ זיולב ךיז טָאה רהיא וצ ןעגנוהיצעב ענייז

 ןיא ,ןענַארפ עניימ ףיוא רימ ןערעלקרע טלָאװעג טינ טסָאה וד , .טינ רהעמ
 טינ ןיוש לעוו ךיא ןוא ןעטעב ןיוש ךימ וד טסעוו טציא ; ריד ראפ רעגרע סָאד
 .ןעגנורעלקרע ענייק ןעבעג ןעלעוו

 ײסקעלַא טכַארטעג ךיז טָאה ,"ריד רַאפ ןייז סָאד טעװ רענרע ץלַא
 ךיז טגניירטשעגנָא טסיזמוא טלָאװ רעכלעוו שנעמ ַא איוו ,שטיוװַארדנַאסקעלַא
 טכיומוא זיא טייברא ןייז סָאװ סעכ ןיא ןרעוו טלָאװ ןוא הפרש ַא ןעשעל וצ
 . "! טנערברַאפ ןערעוו טסעוװ ! רַאפרעד ריד אוד טכַאה טָא :  ןהָאטענ גָאז ַא ןוא

 טינ טָאה ,ןעטייהנעגעלעגנַא עכילטמַא ענייז ןיא שנעמ רענולק ַאזַא ,רע |
 טָאה רע .יורפ רעד וצ גנוהיצעב אזא ןופ ןניזנוא ןעצנַאג םעד ןענַאטשרעפ

 -נעגעג ןייז ןהעטשרעט וצ ךילקערש וצ ןעוועג זיא םהיא ?ייוו ,ןענַאטשרעפ טינ

 םענעי טלעגיזרַאפ ,טקעדרַאפ ןעצרַאה ןיא ךיִז ייב טָאה רע ןוא ,ענַאל עגיטרעוו

 -ַאפ רעד וצ ןעקהיפעג ענייז ןענופעגנייא ךיז ןעבָאה סע ןעכלעוו ןיא ,לעטסעק

 ,רעטאפ רעמַאוקרעמכיוא ןַא ,רע .דניק םעד וצ ןוא יורפ רעד וצ ,.ה .ד ,עילימ

 .-רעפ םדיא וצ ךיז טָאה ןוא ,ןהוז ןייז וצ טלַאק ןערָאװעג ךָאנ רעטניוו עדנע זיא
 "! שנעמ רעגנוי ! ַא , .יורפ רעד וצ איוו ,טפַאהסַאּפש גיכעטש ױזַא ךיוא ןעטלַאה
 .ןעדייר ןעפרַאד םהיא טימ טגעלפ רע ןעוו ,םהיא וצ טעדנעוועג ךיז רע טָאה

 ןיא זַא טדערענ טָאה ןוא טכארטעג טָאה שטיווָארדנַאפקעלַא יײסקעלַא ||
 ;ןרהָאי םעד איוו טײברַא עכילטמַא לעיפ ױזַא ןעוועג טינ םהיא ייב זיא רהָאי ןייק |

 טייברַא טכַארטענוצ ןיילַא ךיִז סָאד טָאה רע זַא ,טסואוועג טינ טָאה רע רעכָא
 םעד ןענעפע וצ סינ ןעלטימ איד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאד זַא ,רהָאי םעד ןיא |

 -ַאפ רעד וצ ןוא יורפ רעד וצ ןעלהיפעג איד ןענעלעג ןענייז סע ואוו ,ןעטסַאק
 -נייל סָאװ ,רעכילקערש ץלַא ןערָאװעג ןענייז ייז ןעגעוו ןעקנַאדעג איד ןוא ,עילימ
 וצ גערפ ַא טכער טַאהעג טלָאװ רעצימע ןעוו .ןעגעלעג טרָאד ןענייז ייז רעג
 ס'יורפ ןייז ןעגעוו טכַארטעג רע טָאה סָאװ ,ןעשטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןהָאט
 ןייק שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא רעליטש ,רעטרַאצ רעד טלָאװ ,,גנורהיפפיוא
 רעכלעוו ,ןעשנעמ םעד ףיוא זייב .ןערָאװעג זיולב טלָאװ רע ,ןערעפטנע טינ ךצז

 .ןעגערפ םהיא ייב סָאד טלאוװ
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 -קעלַא ייטקעלַא ןופ קורדסיוא םעד ןיא סָאװ ,ןעמוקעג סָאד זיא ןופרעד
 ןעמ ןעוו ,סעגניירטש ןוא סעצלָאטש סעּפע ןעוועג זיא םינּפ סעשטיווָארדנַאס
 שטיוװָארדנַאפקעלַא ײטקעלַא ,דנוזעג ס'יורפ ןייז ןעגעוו טגערפענ םהיא ייב טָאה
 -עג איד ןענעוו ןוא גנורהימפיוא רעד ןענעוו ןעטכַארט טלָאװעג םינ רָאנ טָאה
 ייסקעלַא .טכַארטעג טינרָאנ םעד ןענעוו ךילקריוו טָאה רע ןוא יורפ ןייז ןופ ןעלהיפ
 -נהעוועג ןוא ,ףָאהרעטעּפ ןיא ןעוועג זיא עשטאד עגידנעטש סעשטיװָאדדנַאסקעלַא

 זיא איז ןוא טנעהַאנ ןעוועג ךיוא עשטאד סָאנװָאנַאװיא אידיל ןיפערג זיא ךיל
 .ַאננַא טימ גנודניברעפ עגידנעטש ןיא ןעוועג

 ןופ טגָאזעגבא ךיז ַאידיל ןיפערג איד טָאה רעבָא רהָאי ןעגיזָאד םעד ןיא

 איז ;ץַאננַא טכוזעב טינ לָאס ןייא ןייק טָאה ןוא ףָאהרעטעּפ ןיא ןענהָאװ וצ
 -נוא רעד ףיוא שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא סענערעהוצנָא ןעבעגעג רַאגָאז טָאה
 ייסקעלַא .ןיקסנָארוװ ןוא ןיסטעב טימ ַאננַא ןופ טפַאשדניירפ רעטנעקָאנ רעניסַאּפ

 ,דייר איד ןעטימ ןיא ןענַאלשעגרעביא גניירטש רדיא טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא
 ןופ ןוא ,טכַאדרעט ןעדעי ןופ רעכעה טהעטש יורפ ןייז זַא ,טרהעלקרע טָאה ןוא
 טָאר רע .אידיל ןיטערנ איד ןעדיימוצסיוא ןעביוהעגנָא רע טָאה ןָא טייצ רענעי
 ןיוש ןעקוק ספַאשלעזעג רעד ןיא זַא ןעהעזעג טינ טָאה ןוא ןעהעז טלָאוװעג טינ
 טינ טָאה ןוא ןהעטשרַאפ טלָאװעג טינ טָאה רע ; יורפ ןייז ףיוא ךעלמורק עלעיפ

 ןעמ זַא ,טרַאּפשעגנייא סנרעדנאזעב ךיז טָאה יורפ ןייז סָאװ רַאפ ,ןענַאטשרעפ
 יסטעב טנהָאװעג טָאה סע ואוו ,אלעס עיָאקסרַאצ ןיא גנונהָאו ַא ןעמהענ לאז
 רע .טנעמיגער סיקסנָארװ ןופ ןערעגַאל איד ןופ טנעהָאנ ןעוועג זיא סע ואוו ןוא
 רעבָא .טכַאדטעג טינ טָאה רע ןוא םעד ןעגעוו ןעטכַארט וצ טביולרע טינ ךיז טָאה
 טָאה ןוא טנַאזעג טינ ןייֵלַא ךיז סָאד טָאה רע ?הָאוובֶא ,טייצ רעבלעזרעד ןיא
 -ענ טוג ץנאג ןעצרַאה ןיא ףעיט ךיז ייב רע טָאה ,טַאהעג טינ עזייוועב ןייק ףיורעד
 -נוא טסכעה ןופרעד ןעוועג זיא ןוא ןַאמ רעטרַאנעגבָא ןַא זיא רע זַא ,טסואוו
 ,ךילקילנ

 ןעבעל ןעכילקילג ןענירהָאי-טכַא ןייז ןופ םייצ רעד ןיא ,להָאמ לעיפיוו
 טָאה ,רענעמ עטרַאנעגבָא ןוא ןעיורט עיירטנוא ףיוא גידנעקוק ,יורפ רעד טימ
 ןעשנעמ סָאד ןעסיירוצ איוו ? ױזַא ןעזָאלרעד סָאד ןעמ ןָאק איוו , : טגָאזעג ךיז רע
 ףיוא ןעמוקעגנ ויא הרצ איד ןעוו טציא רעבָא "? עגַאל עטרעּפמולעגנוא ַאזַא טינ
 ַאזא ןעסיירוצ וצ איו ,טכַארטעג טינ ןיולב טינ רע טָאה ,ּפָאק םענענייא ןייז
 ןעסיוו טלָאװעג טינ טָאה ,ןופרעד ןעסיוו טלָאװעג טינ וליפַא טָאה רונ ,עגַאל
 ,ךילריטַאננוא וצ ,ךילקערש וצ ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,רַאפרעד ךילמענ

 -קעלַא ייסקעלַא ןיא דנַאלסיוא ןופ טרהעקענקירוצ ךיז סָאה רע טניז
 ?הָאֹמ ןייא .עשטאד רעד ףיוא יורפ ןייז ייב להָאמ ייווצ ןעוועג שטיווָארדנַאס
 טכארברעפ טרָאד רע טָאה לָאמ עטייווצ סָאד ,ןעסעגעג גאטימ טרָאד רע טָאה
 רע איוו .טניטכענעג טינ לָאמ ןייא ןייק טרָאד טָאה רעבָא ,טסענ טימ דנעבא ןַא
 .ןערהָאי עגירעהירפ ןיא ןהָאט וצ ןעוועג טנהעוועג סָאד זיא

 ןעוועג שטיוװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא ןיא סעסייר איד ןופ גָאט םעד ןיא
 איד טנעכייצעגנא טָאה רע ןעוו ,הירפ רעד ןיא ךָאנ רעבָא ;ןעמונרעפ רהעז
 ךָאנ דלַאב זַא ןעסָאלשעב רע סָאה ,גָאט םעד רַאפ טייקגיטעהט ןופ םַארגָארּפ
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 איד וצ טרָאד ןופ ןוא עשטאד רעד ףיוא יורֿפ ןייז וצ ןערהָאפ רע טעוװ גאטימ

 -גלֶאפ טָאה רע ןוא עטיווס עכילרעזייק עצנַאג איד ןעוועג זיא סע ואוו ,סעכייר

 םָאה רע ?ייוו ,רַאפרעד ןערדָאפרעפ רע טעוװ יורפ רעד וצ .ןייז טזומענ ךיל

 טייקכילפעה ןופ ןעכוזעב ךָאו ןיא ?הָאמ ןייא איז זומ רע זַא ,טכַאמעגבָא ךיז ייב

 רעמיא .איוו ,יורפ ןייז ןעבעג טפרַאדעג גָאט םעד רע טָאה םעד רעסיוא .ןעגעוו

 -נייא ןעוועג םהיא ייב זיא גנונדרָא ַאזַא .תואצוה ףיוא דלעג ,ןעטנהעצפניפ םעדי

 | .טרהיפעג
 .ךָאנ ,ּךיױא טציא ייזא ןוא ,ןעקנַאדעג ענייז טשרעהעב רעטיא טָאה רע

 -עג ענייז רעבָא רע טָאה ,יורפ ןייז ןעגעוו טכַארטעב סעלַא טָאה רע איוו םעד

 רעטייוו ךיז ןעטיירּפשרעפ טינ ןוא טייוו וצ ןהעגרַאפ וצ טביולרע טינ ןעקנַאד |

 זיא גָאט ןעניזָאד םעד ןופ הירפ-רעד-ןיא רעד .רהיא ןענעוו ןעקנַאדעג איד ןיא

 םהיא טָאה אנווָאנַאװיא .ַאידיל ןיפערג .רענעמונרעפ ַא רהעז םהיא ייב ןעוועג

 רעכלעוו ,יַאטיק רעביא ןעדנעזייר ןעטמהירעב םעד .ןופ ערוישַארב ַא טקישעגוצ

 -הענפיוא לָאז רע זַא םהיא גידנעטעב ,ףעירב ַא טימ ,גרוברעטעּפ ןיא ןעוועג זיא

 ןוא ןָאזרעּפ עטנַאסערעטניא ןַא רהעז זיא רעכלעוו ,ןעדנעזייר ןעגיזָאד םעד ןעמ

 .שנעמ רעכילצינ ַא

 עצנַאג איד ןעזעלוצרעביא ןעזיוועב טינ טָאה שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא

 "עג ןענייז ךָאנרעד .ןעזעלרעד איז הירפ-רעד-ןיא טָאה ןוא סדנעבַא ערוישארב

 "ער ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה סע ןוא ,תושקב טימ סרעטעב ענעדעישרעפ ןעמוק

 -רעפ איד .,ןעגנוגַאזבא ןוא ןעגנולעטשנא ,ןעגנומיטשעב ,ןעמהאנפיוא ,ןעטרָאּפ

 עכילנהעוועג איד -- - ,סוזנעצ ,טלַאהעג ,ןָאיסנעּפ ,ןעגנונעכייצסיוא ןופ גנולייהט

 סָאד זַא ,ןעגָאז טגעלפ שטיװָאדדנַאסקעלַא יײסקעלַא עכלעוו ןעגעוו ,ןעטיײברַא

 -ייא ןעביוהעגנָא דיז ןעבָאה ךָאנרעד ,טייצ עטסרהעמ איד קעװַא םהיא ןופ טמהענ

 -עג םעד ןופ ןוא רָאטקָאד ןופ ךוזעב ַא --- ןעטייהנעגעלעגנא עכילנעזרעּפ עגינ

 .רערהיפ-סטפעש

 / .ןעמונעגוצ טינ טייצ לעיפ ןייק םהיא ייב טָאה רערהיפ-סטפעשעג ןייז

 רעדלעג עגיטיונ איד ןעשטיווָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא ןעבעגעגרעביא רונ טָאה רע

 רָאנ טינ זיא טייז עלעיצנַאניפ איד זַא ,טעדלעמעג לייוורעד ךיוא םהיא טָאה ןוא

 איד סענערהָאפמורא עטּפָא וצ רעביא ןענייז רהָאי םעד ןיא איוו ױזַא ,דנעצנעלנ

 רעד טָאה רַאּפרעד רעבָא .ךילנהעוועג םֶּלַא רעסערג ךרע רעד טינ ןעוועג תואצוה

 -עב רהעז ןעוועג זיא רעכלעוו ,טצרַא רענרוברעטעּפ רעטמהירעב ַא ,רָאטקָאד

 .טייצ לעיפ רהעז ןעמונרעפ טנייה ,שטיװַארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טימ טעדניירמ

 -רעפ זיא ןוא טרַאוװרע טינ טנייה ראג םהיא טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא

 רָאטקָאד רעד סָאװ ןופרעד רהעמ ךָאנ ןוא ,טיזיוו ןייז ןופ ןערָאװעג טרעדנואוו

 ןייז סרעהעגסיוא טָאה ,דנַאטשוצ ןייז ןעגעוו טנערפעגסיוא לעיפ ױזַא םהיא טָאה

 דָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא .רעבעל םעד טּפַאטעגמורא ןוא טּפַאלקעגנָא טָאה ,טסורב

 זַא גידנעקרעמַאב ,אנווָאנַאװיא אידיל ,דניירפ ןייז זַא ,טסואוועג טינ טָאה שטיוו

 םעד ןהָאטעג טעב ַא טָאה ,גנונדרָא ןיא טינ סעּפע רהָאי-ייה זיא דנוזעג ןייז

 טניימ ןופ סָאד םוהט, .ןעכוזרעטנוא םהיא ןוא ןערהָאפרעבירַא לָאז רע רָאטקָאד

 .אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערג טגָאזעג םהיא טָאה ,"ןעגעוו

228 



 אנינעראק אננא

 -טנעעג טָאה --- ,ןיפערג ,ןעגעוו דנַאלססור ןופ ןהָאט סָאד לעװ ךיא -- יי
 ,רָאטקָאד רעד טרעפ

 .אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערג טגָאזעג טָאה -- ! שנעמ רערַאבצעשנוא ןַא --
 -קעלַא ײסקעלַא ןופ ןעדעירפוצנוא רהעז ןעבילבעג זיא רָאטקָאד רעד

 -ָאוועג טרעסערגרעפ רהעז זיא רעבעל רעד זַא ,ןענופעג טָאה רע .ןעשטיװָארדנַאס
 ןייק טָאה טלַאטשנַא-עדאב איד ןוא טרענעלקרעפ טײקגיטּפַאהרהַאנ איד ,ןער
 ןוא טייקגיטעהט עשיזיפ רהעמ סָאװ טנעדרָארעּפ טָאה רע .טכַארבעג טינ ןעצונ
 סָאד ,סורדרעפ ןייק ךילכעזטּפוה ןוא גנונניירטשנא עגיטסייג רעגינייוו סָאװ
 ןיטולחל ןעוועג זיא שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא רַאפ סָאװ סָאד טַארוקַא טסייה
 ןוא ,ןעמעהטַא וצ טינ ךילגעמנוא םהיא רַאפ ןעוועג טלָאװ סע איו ,ךילגעמנוא
 סָאד שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןיא גידנעזָאלרעביא ןערהָאפעגקעװַא זיא רע
 ןעפלעה זַא ןוא טוג טינ סעּפע זיא םהיא ןיא זַא ,ןייזטסואוועב עמהענעגנַאנוא
 ,טינ רע ןָאק וצדעד

 -עב רָאטקָאד רעד טָאה שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןופ גידנעמוקסיורַא
 םוג רהעז טָאה רע ןעכלעוו ,רערהיפ-טפעשעג סנינעראק ,ןענידוילס טנעגעג
 םעד רענייא ןעבָאה ןוא טעטיזרעווינוא ןיא ךָאנ םירבח ןעוועג ןענייז ייז .טנעקעגנ
 ןוא .ןענעגעגעב ןעטלעז רהעז ךיז ןעגעלפ ייז להָאוובֶא ,טריטקעּפסער ןעטייווצ
 ןעגעוו טגָאזעגסױא ,טינ ןרעדנַא ןייק ןוא ,םהיא זיולב רָאטקָאד רעד טָאה םורַאד
 | ,דנַאטשוצ סעשטיוָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא

 טגאזעג טָאה -- ןעוועג םהיא ייב טייז רהיא סָאװ ךימ טהערפ סע --
 טנָאז סָאװ ,ונ ...ךיז טכוד רימ ןוא ,טוג טינ סעּפע םהיא טימ זיא םע -- ןידוילס
 יי | | ? רהיא

 רעביא גידנעגייצנָא ,רָאטקָאד רעד טגָאזעג טָאה -- סָאװ טָא גָאז ךיא --
 גָאז ךיא --- עטערַאק רעד טימ ןערהָאפוצ לָאז רע ,רעשטוק ןייז וצ ּפָאק שנידוילס
 רהעז ןייז טָאד טעוװ ןעסייר טריבורּפ ןוא סענורטס איד ןָא טינ טהיצ ,סָאװ טָא
 -בילנעמ רעטסרעסיוא רעד זיב סענורטס איד ןָא טהיצ רהיא ןעוו רעבָא ; רעווש
 רענעגיױצעגנָא ןַא ףיוא רעגניפ ןערעווש ַא ןעגיילפיורא םעוו רהיא איו זיא ,טייק
 טייקגיטפַאהנעסיוועג ןייז טימ .ןעצַאלּפ ךילדנעטשרעפטסבלעז ,איז טעװ ענורטכ
 זיב סענורטס איד ןעגיוצעגנָא רע טָאה גנוגניירטשנא ןייז טימ ,טײברַא רעד וצ

 ןוא טייז רעד ןופ קורד ַא טמוק סע ןעוו טנייה .טייקבילגעמ רעטסרעסיוא רעד
 איד גידנעלעטשנָא ניטיידלעיפ רָאטקָאד רעד טנידנעעג טָאה -- קורד רערעווש ַא

 -עג ןהָאטעג גערפ ַא רע סָאה ? סעסייר איד ןעכוזעב רהיא טעוו -- ןעמערב

 -ענ טָאה --- טייצ ךילריטַאנ טמהענ סע ,אי ,אי -- עטערַאק םוצ ןיוש גידנעה
  סָאװ ןוא טגָאזעג םהיא טָאה ןידוילס סָאװ ,סעּפע ףיוא רָאטקָאד רעד טרעפטנע
 | | ,טרעהרַאפ רָאג סָאה רע

 פעיפ ױזַא ןעמונעגבָא םהיא ןופ טָאה רעכלעוו ,רָאטקָאד םעד ךָאנ דלַאב
 יז טָאה שטיווָארדנַאפקעלַא ייסקעלַא ןוא ,רעדנעזייר רעד ןענעישרע זיא ,טייצ
 ,ןעזעלעגרעביא גנַאל טינ טשרע טָאה רע עכלעוו ערוישַארב רעד טימ טצונעב

 -עג םעד ןופ ןהעטשרעפ ןעפעיט ןייז טימ ןעדנעזייר םעד טשַאררעביא טָאה
 | ,ןעגנואיושנא עטרהעלקעגפיוא עטיירב ענייז טימ ןוא דנַאטשנעג
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 אנינעראק אננא

 טפנוקנא איד ךיוא ןערָאװעג טעדלעמעג זיא ןעדנעזייר םעד טימ ןעמַאזוצ
 גרובסרעטעּפ ןיא ןענעישרע זיא רעכלעוו ,קילאשראמ-סלעדא ןעקסנרעבונ א ןופ
 -בֶא ןייז ְךָאנ .גנודייררעטנוא ןא ןעבָאה וצ ןעוועג גיטיונ זיא סע ןעכלעוו טימ ןוא
 -רעפ-ךאז םעד טימ טייברא עכילנעטלא איד ןעגידנע וצ ןעוועג גיטיונ זיא רהָאפ

 -עב א וצ ןערהָאטוצרעבירא ןעוועג גידנעווטיונ םהיא זיא ךָאנרעד ןוא רעטלאוו
 -קעלא ייסקעלא .טייהנעגעלעגנא רעניטכיוו א רהעז ןעגעוו ןָאזרעּפ רעדנעטייד
 ןופ טייצ איד ,ףניפ רענייז א טשרע ןעמוק וצ קירוצ ןעזיוועב טָאה שטיווָארדנַאס

 םעד טימ ןעמַאזוצ גָאטימ ןעפעגעגבא טָאה רע איוו םעד ךָאנ ןוא ןעסע גָאטימ ןייז

 ןעמַאוצ םהיא טימ ןערהָאפ ֹוצ ןעדַאלעגנייא םהיא רע טָאה ,רעטלַאוועפדדַאז
 | .םעסייר איד וצ ךָאנרעד ןוא עשטַאד רעד ףיוא

 יקעלאו ייסקעלא טָאה ,ןיירעד גנונעכער ןייק ןיילא ךיז גידנעבעגבא טינ

 ןָאזרעּפ עטירד א רעמיא ןעבָאה וצ טייהנעגעלעג א טכוזעג טציא שטיװָארדנַאט
 | | .יורפ ןייז טימ ךיז טהעז רע ןעוו

.7 

 -וצ ,לעגיּפש םעד רָאפעב רעמיצ ןעטשרעכיוא ןיא ןענַאטשעג זוא ַאננַא --
 ןעוו ,דיילק רהיא וצ טנַאב ןעטצעל םעד אקשונַא ןופ ףליח רעד טימ גידנעליּפש
 ןעבָאה עכלעוו ,רעדער איד ןופ גנַאלק םעד רהָאפוצ ם'ייב טרעהרעד טָאה איז

 | .ךעלדנייטש עטקַאהוצ איד טקירדעג

 ןוא ,ןהָאטענ טכַארט א איז טָאה --- הירפ וצ טציא ךָאנ זיא יסטעב ראפ ,
 -ראווש איד ןוא עטעראק איד ןעהעזרעד איז טָאה רעטסנעפ ןיא גידנעהאט קוק ַא
 רהיא ןענייז עכלעוו ,שטיווארדנאסקעלא ייסקעלא ןופ ןרעיוא איד טימ טוה עצ

 ןופ לערהיט ןופ טקורעגסיורא טציא ךיז ןעבָאה עכלעוו ןוא טנַאקעב יוזא ןעוועג

 ָאד רע טניימ עשז ןיוש טינ ; טייצ רעדנעסַאּפ רעד ןיא טינ רַאנ -- ,עטעראק

 ךילקערש יוזא ןעזיוועגסיוא טָאה רהיא ןוא טכַארטעג איז טָאה "? ןעגיטכענ ּוצ
 טינ טונימ ןייא ןייק זיא איז זא ,ןעמוקסיורא ןָאק ןופרעד סָאװ ,ךילרעדיוש ןוא

 ןעדנענייש ןוא ןעכילהערפ א טימ ןענעגטנא ייז ןעננַאגעגסיורא ,גידנעטכַארט
 זיא רעכלעוו ,טייקשלאפ ןוא ןעניל ןופ הטומ םעד ךיז ןיא ט?להיפעג טָאה איז .םינּפ

 יָאד םעד ןעבעגעגרעבי :א ךיז ךיילג טָאה איז ןּוא ,טנַאקעב טוג ןעוועג ןיוש רהיא
 טעװ איז סָאװ גידנעסיוו טינ ןיילא ,ןעדייר ןעביוהעגנָא טאה ןוא הטומ ןעגיז

 י- .ןעגָאז
 ןאמ םעד גידנעגנאלרעד טגָאזעג איז טָאה ---! ןיא סָאד בעיל אוו ,א === |

 - -ןענידוילס ,ןעשנעמ ןעשימייה םעד גידנעסירגעב לעכיימש ַא טימ ןוא דנַאה איד
 סָאװ ,טרָאװ עטשרע סָאד ןעוועג זיא ?ןעגיטכענ ָאד טסביילב אוד זַא ,ףָאה ךיא
 -הָאפ רימָאל ?ייוורעד ןוא --- טגָאזעגרעטנוא רהיא טָאה טייקשכַאפ ןופ הטומ רעד
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 אנינעראק אננא

 ןערהַאפרעפ םעוו איז .ןיסטעב ןעכָארּפשרעּפ בָאה ךיא ,עדַאש רעבָא .ןעמַאזוצ ןער

 | - ,רימ ךָאנ
 םעד ייב טינּפ םעד ןהָאטעג שטיינק א טָאה שטיווָארדנאסקעלא ייטקעלא

 ,יסטעב ןופ ןעמָאנ
 טגָאזעג רע טָאה -- ערַאבדיישוצנוא איד ןעדיישוצ טינ ?עוו ךיא ,א --

 -יסאוו ליאַאכימ טיכ ןערהאפ לעװ ךיא --- ןָאט ןעגיסַאּפש ןעכילנהעוועג ןייז טימ

 ן'םיוא ךיז לע ךיא .ןהעג וצ רהעמ ריטמ ןעהטאר םיריוטקָאד איד ןוא .ןעשטיוועל

 .רעדעב איד ןיא ןיב ךיא זא ,ןעלעטשראפ ךיז לעװ ןוא ןעהעגכרוד געוו

 רהיא טליוו -- אננא טגָאזעג טָאה -- סָאװ ָאטינ זיא ךיז ןעלייא ---

 ? עעהט
 .ןעגנולקעגנצ טָאה איז
 ייסקעלא זא ,ןאשזאירעס טנָאז ןוא ,עעהט ,טוג יוזא טייז ,טגנאלרעד ---

 עג ןייד טימ סָאד טלַאה איוו ,ונ .ןערהָאפ וצ ןעמוקענ זיא שטיווָארדנאטקעלא

 קוק א טיג ; טכוזעב טינ ךימ ךָאנ טָאה רהיא ,שטיוועיליסאוו ליאַאכימ ? דנוז
 ךיז גידנעדנעוו טגָאזעג איז טָאה -- ןאקלאב ן'פיוא רימ ייב זיא סע טו איוו

 .ןערעדנא םעד וצ סָאד ,םענייא וצ סָאד

 וצ ןוא ?עיפוצ רעבָא ,ךילריטַאנ ןוא ךאפנייא רהעז טדערעג טָאה איז
 טימ ,קילב ןעגירעגיינ םעד ןיא זא טרפב ,טלהיפעג ןיילא סָאד טָאה איז ,?ענש -

 -אב איז טָאה ,ןהָאטענ קוק א רהיא ףיוא טָאה שטייוװעיליסאוו ?יאַאכימ ןעכלעוו

 .ןעריּפשכָאנ איז טלָאװ רע איוו יוזא סעּפע זא טקרעמ
 טָאה איז .עסאררעט רעד ףיוא סיורא דלאב זיא שטיוועילסאוו ?יאַאכימ

 ,ןאמ ןעבעל טצעזעג דיז
 .טנָאזעג איז טָאה -- טסיוא 'ייינ רהעז טינ טסאהעו אוד ---

 ןעוועג רימ ייב רָאטקָאד רעד זיא טנייה --- ש שפטנעעג רע טָאה -- אי --

 טָאה דניירפ איר ןופ רעצימע זא ,להיפ ךיא .טייצ עדנוטש א ןעמונעגבָא טָאה ןוא

 . ..דנוזעג ןיימ זיא רַאבצעש יוזא : טקישעג םהיא

 ? טגָאזעג רע טָאה עשז סָאװ ,ןיינ

 ייז ןעגעוו ןוא דנוזענ ןייז ןעגעוו טגערפענכַאנ םהיא ייב ךיז טָאה איז

 --עבירא ךיז לָאז ןוא ןעהורסיוא ךיז לָאז רע טדערענוצ םהיא טָאה ,גנוניטפעשעב

 | .רהיא וצ ןעצנַאג ןיא ןעביילק

 ץנַאלג רעדנוזעב א טימ ןוא לענש ,ךאלהערפ טדערעג סעלא סָאד טָאה איז

 ןעבעגעגוצ טינ טציא טָאה שטיווארדנאסקעלא ייסקעלא רעבָא ; ןעניוא איד ןיא
 ערהיא וצ ךיז טרעהעגוצ זיולב טָאה רע .ןָאט רהיא וצ גנוטיידעב רעדנוזעב ןייק

 ןעבָאה ייז ןעכלעוו ,קנַאדעג ןעכאפנייא רעייז ןיא ןעמונעגנָא ייז טָאה ןוא רעטרעוו

 םעד ןיא .טּפַאװסַאּפש ?הָאוובָא ,ךאפנייא טרעפטנעעג רחיא טָאה רע ןוא .טַאהעג
 ךָאנרעד טָאה אננא רעבָא ,סערעדנַאזעב ןייק ןעוועג טינ זיא ךערּפשעג ןעצנַאנ

 רעניזָאד רעד ןעגעוו ןעטכארט טנעקעג טינ עדנאש ןופ ץרעמש ןהֶא ?הָאמ ןייק
 : : .ענעצס רעצרוק

 ןעוו .ןיטנאנרעווָאג רעד ןופ טרהיפעג ,ןעמוקעגניירא זיא אשזאירעס

 טציא רע טלָאװ ,ןעטכַאבָאעב וצ טביולרע ךיז טלָאװ שטיווארדנאסקעלא ייסקעלא
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 אגינעראק אננא

 אשזאירעס ןעכלעוו טימ ,קילב ןעטלעמוטוצ ,םענעטלאהעגסירוצ םעד' ןעקרעמַאב
 טָאה רע רעבָא .רעטומ רעד ףיוא ךָאנרעד ,רעטָאפ םעד ףיוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה
 .ןעהעזעג טינ טָאה ןוא ןעהעז טלָאװעג טינ ךאז ןייק

 טרעוו רע ,ךילקריוו .זיא רע ןעסקאווענסיוא איו ! שנעמ רעגנוי ,א --- |
 .שנעמ רעגנוי ,ןעגרָאמ טוג .ןָאזרעּפסנַאמ רענעסקאוורע ןא רָאג ךָאד

 -אירעס .ןאשזירעס םענעקַארשוצ םעד דנעה איד טגנאלרעד טָאה רע ןוא
 רָאנ טציא טָאה ,רעטָאפ ן'ראפ גידעמהעש ןעוועג ךיוא רעהירפ זיא רעכלעוו ,אשז
 רעגנוי ןעפור וצ ןעביוהעגנָא םהיא טָאה רע טניז ,רעטָאפ ן'ראפ ךיז ןעקָארשעג
 ןעטעבעג רהיא ןופ טלָאװ רע איוו רעטומ רעד וצ טקוקעגמוא ךיז טָאה רע .שנעמ
 שטיווארדנאסקעלא ייסקעלא .טוג ןעוועג םהיא זיא ןיילא רעטומ רעד טימ .ץוש
 ן'-אפ ןהוז םעד גידנעטלַאה ,ןיטנַאנרעװַאג רעד טימ טדערוצ ?ייוורעד ךיז טָאה
 זא ,םעווקעבנוא יוזא ,טרעטַאמעג יוזא טלהיפעג טָאד אשזאירעס ןוא ,לעסקא
 : .ןענייוו וצ ןיוש ךיז טביילק רע זא ןעהעזרעד טָאה אננא

 ,ןיירא זיא ןהוז רעד יעװ ,טונימ רעד ןיא ןערָאװעג טיור זיא עכלעוו ,ַאננַא
 .פיוא ניטסאה זיא ,םעווקעבנוא ךיז טלהיפ ַאשזָאירעס זא ,טציא גידנעקרעמאב

 -דנאסקעלא ייסקעלא ?עסקא סלעגניא םעד ןופ ןעמונענבָארא טָאה ,ןעגנורּפשעג !

 טרהיפעגסיורא םהיא איז טָאה ,ןהוז םעד גידנהַאט שוק א ןוא ,דנַאה סעשטיווָאר
 .קירוצ ןיירא ןיילא ןזיא ןוא עסארעט רעד ףיוא

 ףיוא גידנעקוק טגאזעג איז טאה -- טייצ ךילטנעגייא ןיוש זיא סע --
 ....1 טינ ךָאנ טמוק יסטעב סָאװ ןייז סָאד ןָאק סָאװ --- רענייז רהיא

 -נערעטשפיוא ןוא ,שטיווצרדנאסקעלא ייסקעלא טגאזעג טָאה -- אי --
 -- רעגניפ איד ןהָאטעג קַאנק ַא טָאה ןוא דנעה ערייב טגעלעגפיונוצ רע טָאה גיד

 -רָאק יײװָאלַאכ ַא איוו יוזא ,דלעג ריד ןעגנערב וצ םוא ךיוא ןערהָאפראפ ןיב ךיא

 .טספראד וד זא ,קנייד ךיא .טנַאזעגנ רע טָאה -- טינ ךעל'השעמ טימ ןעמ טעמ
 ףיוא גידנעקוק טינ טגאזעג איז טָאה -- ניטיונ ,אי ...גיטיונ טינ ,ןיינ ---

 ךָאד טסעוװו אוד --- רָאָאה איד ןופ ןעלצרָאו איד זיב גידנערעוו טיור ןוא םהיא

 ,סעסייר איד ךָאנ קירוצ רעהא ןערהָאפניירא |

 טָא שטיווָארדנאסקעלא ייסקעלא טרעפטנעעג טָאה -- } אי ןָא -- |

 טגעלעגוצ רע סָאה ---- איאקסרעווט ןיטסריפ ,ףָאהרעטעּפ ןופ טייקנהעש איד זיא

 סאוו -- שזאּפיקע רעשילננע ןא ןערהָאפעגוצ זיא סע איוו רעטסנעפ ןיא גידנעקוק
 ,ןערהַאפ ,סע טסייה ,ךיוא רימ ןעפראד ,ונ ! גיטכערּפ ! ץנאלנ ַא ראפ

 רהיא זיולב ןוא ,שזאּפיקע רהיא ןופ סיורא טינ זיא איאקסרעווט ןיטסריפ
 -בָארא זיא עקנירעלהָאּפ ַא טימ ןוא טוה ןעצראווש ַא טימ ,ןעטעלביטש ןיא ,ייקאל

 ,רהָאפוצ םייב ןעגנורּפשעג
 ,ןהוז .םעד טשוקעג טָאה ןוא ַאננַא טגאזעג טָאה -- ! עידא ,הענ ךיא --

 איד טגנאלרעד םהיא טאה ןוא שטיווארדנאסקעלא ייסקעלא וצ ןעגנאנעגוצ זיא

 .ןערהָאפוצ ןעמוקעג טסיב וד סאוו ,ריד ןופ ךילבעיל רהעז זיא סע -- דנאה
 | .רנאה רהיא ןהָאטעג שוק ַא טָא אה שטיווָארדנאסקעלא ײסקעלַא
 ,ןעקנירט עעהט ןעמוק ךָאד טסעוו אוד ! ןהעזרעדעיוו זיב ָאזלא ,ונ ---

 - .עדנענייש ַא ,עבילהערפ ַא סיורא זיא ןוא ,טנאזעג איז טָאה -- { טוג זיא סאד
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 .םעד טלהיפרעד איז טָאה ,ןעהעזעג טינ רהעמ ןיוש םהיא טאה איז רונ איו רעבָא
 ןוא ,ןעּפיל ענייז טרהירעגוצ ךיז ןעבאה סע ןעכלעוו וצ ,דנאה רהיא ףיוא ץטאלּפ
 .ןהָאטענ רעטיצ ַא לעקע ןות לחיפעגנ ַא טימ טאה איז

53 

 זיא סעסייר איד וצ ןענעישרע יא שטיווָארדנאטקעלא ייסקעלא ןעוו |
 יאוו ,עקדעפעב רענעי ןיא ,יסטעב טימ ןעמאזוצ עק דעסעב ןיא ןעסעזענ ןיוש אננא
  ףָאנ טָאה איז .טפַאשלט עג עטשרעביוא עצנַאג איד טלעמאורעפ ןעוועג זיא טע

 ,רעבאהבעיל רעד ןוא ןאמ רעד ,ןעשנעמ ייווצ ,ןאמ רהיא ןעהעזרעד ןעטייוו {ופ
 רעד ןהֶא ןוא ,ןעבעל רהיא ןופ ןעטקנוּפ-לעטימ ייווצ איד - היא ראפ ןעוועג ןענייז

 טאה איז ,טייקטנעהָאנ רעייז טלהיפעג איז טָאה םישוח עכילרעסיוא איד ןופ ףליה

 -יװ סינ טאה איז ןוא ןאמ רהיא ןופ טייקטנעהָאנ איד טלהיפרעד ןעטייוו ןופ ךָאנ

 עכלעוו ןעשיווצ ,עסאמ רעד ןופ סעילאווכ איד ןיא טריּפשענכָאנ םהיא גידנעל
 -דעסעב רעד וצ ,ןעגנאגעגוצ זיא רע איוו ןעהעזעג טאה איז .טגעוועב ךיז טאה רע

 -ךניירפ סאד ,ןעננוסירגעב עניד'הפינח איד ףיוא גידנערעפטנע גידעננ סאד ,עק
 הימ טימ לָאמא ןוא ,ןעכיילג ןייז ןענייז עכלעוו ,איד גידנעסירג ןענָארטוצ ןוא ךיל
 ,עסיורג ןייז גידנעהיצ ןוא עניטכעמ טלעוו איד ןופ קילב םעד גידנעטראווסיוא
 -ענ טאה איז .ןרעיוא ענייז ןופ ןעגערב איד טקידרדעננָא טאה עכלעוו ,טוה עדנור

 ,טפאהלעקע ןעוועג עלא רהיא ןענייז ייז ןיא ןעננומהענעב עלא איד טסואוו
 טימ סעלא זיא סאד -- גלָאפרע ךָאנ דנאי איד זיולב ,גנוכוז-דובכ זיולב,

 -עב עכיוה איד ןוא -- טכארטעג איז טָאה -- המשנ ןייז טליפעגנָא זיא סע סאוו
 לעטימ ַא זיולב זיא סעלא סאד ,ןָאינילער .גנורחעלקפיוא וצ עבעיל ,ןעגנוטכארט
 | | "'ןייז וצ ךיירגלַאפרע םוא

 רע) ןעסעזעג ןענייז ןעמאד יד ואוו ,עקדעפעב רעד וצ ןעקילב ענייז ןופ

 -יּפש איד ןעשיווצ טנעקרעד טינ איז טָאה רע רעבָא ,רהיא ףיוא ךיילג טקוקעג טאה
 איז טאה רע זא ,ןענַאטשרעפ איז טָאה (ןעמולב ןוא סמערישדןענוז ,רעדנעב ,ןעצ
 ,טקרעמעב טינ םהיא ןויכ א טימ טָאה איז רעבָא ,טכוזעג

 ןיטסריפ ןעירשעג םהיא וצ טָאה -- ! שטיווָארדנאסקעלא ײסקעלַא ---
 ! איז ןיא טָא ;יורפ רעייא טינ סיוועג טהעז רהיא --- יסטעב

 ,לעכיימש ןעטלאק ןייז טימ ןהָאטעג לעכיימש ַא טאה רע
 טָאה -- ןעפַאלוצ ךיז ןענייז ןעניוא איד זא ,ץנאלג ?עיפ יוזא זיא ָאד ---

 ןהָאטעג לעכיימש א טאה רע -- עקדעסעב ןיא ןעגנאגעגניירא זיא ןוא טגאזעג רע
 איד טסירגעב טָאה ןוא ןעהעזעג סאוו רונ ךיז טאה רע רעכלעוו טימ ,יורפ רעד וצ
 סטּפש א .ח .ד ,הטרעוו ןייז טיול ןערעדעי ,עטנַאקעב ענירביא איד ןוא ןיטסריפ

 ןעטייקכילפעה עכילטע טימ ךיז ןעפרָאװעגרעביא ןוא ןעמאד איד טימ גידנהָאט
 -ןידא לארענעג רעד ןענַאטשענ זיא עקדעסעב ןעבעל ןעטנוא .טיילסנאמ איד טימ
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 רענולק ַא סלא טמהירעב ןעוועג זיא רעכלעוו ,שטיווָארדנאסקעלא ייסקעלא טנַאט
 -ראפ םהיא טימ טָאה ןינערַאק שטיווָארדנאסקעלא ייסקעלא ,רעטעדליבעג ןוא

 .ךערּפשענ ַא טרהיפ

 יז טָאה ךאז ןייק ןוא ןרערנַא ןוא סייר ןייא ןעשיווצ ןעוועג טציא זיא סע
 ןייז ןעכָארּפשעגסיױא טָאה טנַאטוידַא לַארענעג רעד .ןעכערּפש יצ טרעמשעג טינ
 יז טרהעקראפ טָאה שטיווָארדנאסקעלא ייסקעלא .סעסייר איד ןעגעג גנוניימ
 :נעזאלכרוד טינ ,לוק ןעגיסעמכיילג ,םעניד ןייז טרעהעג טָאה ַאננַא .טגידייהטרעפ
 טָאה ןוא שלאפ סלא ןעגנולקעג רהיא טָאה טרָאװ סעדעי ןוא ,טרָאװ ןייא ןייק גיד
 | .רעהעג רחיא ןעטינשעג ךילצרעמש

 -ניה איד טימ סייר רעגיטסרָאיוורעיפ רעד ןעביוהעגנָא ךיז טאה סע ןעוו
 ,ןעניוא יד גידנעזָאלבָארַא טינ ןוא סטרעוורָאפ טגיױבעגנָא ךיז איז טָאה ,עסינרעד

 רע איוו ,דרעפ םוצ ןעננאגעגוצ זיא רע איוו ,ןיקסנָארוו ףיוא טקוקעג איז טָאה |
 - ןעדנעסיוטשבַא םעד טרעהענ איז טָאה טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא טצעזעג ךיז טָאה
 ןופ טרעטאמעג ןעוועג זיא איז ,ןאמ ןופ ךערּפשעג ןעגידנערעוו ןעניושטנַא טינ
 ננאלק םעד ןופ טרעטאמעג ןעוועג איז זיא רהעמ ְּךֶאנ רעבָא ,יקסנָארוװו ראפ קערש
 | .ןעדייר טרַא ןעטנאקעב ןייז טימ עמיטש רעניד רעד ןופ

 - רעמיצנעיורפ ענערָאלרעֿפ ַא ןוא רעמיצנעיורפ ענעבראדרעפ ַא ןיב ךיא; |

 -ראפ טינ ןאק ךיא ,ןעגָאז וצ ןעגיל טינ בעיל ךיא רעבָא -- טכארטעג איז טָאה

 ,סעלא ךָאד סייוו רע .טייקשלאפ זיא גנורהאנ ןייז ,ר ע ןוא טייקשלאפ ןייק ןעגָארמ
 ןעוו ? ןעדייר גיהור יוזא ןאק רע ןעוו ,רע טלהיפ עשז סאוו ;סעלַא ךָאד טהעז רע

 -סער םהיא ךיא טלָאװ ן'יקסנָארוװ ןעטיוט טלאוו רע ןעוו ,ןעטיוט ךימ טלָאװ רע
 ---טייקגידנעטשנַא ןוא טייקשלאפ גיטיונ זיולב ןענייז םהיא ,ןיינ רעבָא .ןעריטקעּפ
 טגנאלרעפ טאה איז סאוו ךילטנענייא גידנעטכארטעב טינ ,ַאננַא טגאזעג ךיז טָאה
 -רעפ טינ טָאה איז .ןעהעז טלָאװעג םהיא איז טלָאװ ןעכלעוו ַא ,ןַאמ ןופ

 -רעעג יוזא איז טאה סאוו ,ןעדייר וצ לעיפ טסול עגיטציא ןייז דארג זא ,ןענַאטש
 - ַא איו .טייקגיהורנוא רעכילרעניא ןייז ןופ קורדסיוא רעד זיולב ןעוועג זיא ,טרעג
 -רעפ וצ ידכ ןעלוקסומ ענייז טגעוואב ,ןעגנירּפש ןופ בָא ךיז טנָאלש סאוו ,דניק
 ןעוועג גיטיונ שטיווָארדנאסקעלא ייסקעלא ראפ זיא יוזא ,גָאטייװ םעד ןעביוט
 -לעוו ,יורפ ןייז ןעגעוו ןעקנאדעג ענעי ןעביוטרעפ וצ םוא גנוגעוועב עניטסייג ַא

 ןופ ,רהיא ןופ סייהנעזעוונא רעד ןיא טייקמאזקרעמפיוא טרעדָאפעג ןעבָאה עכ

 איוו טקנוּפ ןוא ,ןעמָאנ ןייז ןופ גנולָאהרעדיױװ רענידנעטש רעד ןיא ןוא יקסנָארוװ
 -עג ךילריטַאנ םהיא ראק זיא יוזא ןעגנירּפש וצ דניק םעד ראפ ךילריטַאנ זיא סע
 : טרהעלקרע טאה רע .ןעדייר וצ גולק ןעוו

 -טיונ איד זיא סעסייר עשירעלאוואק ,עשירעטילימ ןיא רהאפעג איד ---
 -ילימ רהיא ןיא ןעגייצנָא ןאק דנאלגנע ביוא ,סעסייר איד ןופ ןָאיצידנָאק ענידנעזו
 סאד ןיא ,טייקגיטעהט עשירעלאוואק עטסדנעצנעלג איד ףיוא עטכישעג עשידעט
 טפארק עניזַא- איד ךיז ןיא טלעקיווטנע שירָאטסיה טָאה איז ?ייוו ,ראפרעד זיולב
 -עב עסיורנ ַא טאה ,גנוניימ ןיימ טיול ,טרָאּפס .ןעשנעמ ןופ יא ןעריהט ןופ יא
 .עבילבעלפרעבא סָאד זיולב רימ ןעהעז רעמיא איו ןוא ,גנוטיי ;
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 -- איאקסרעווט ןיטסריפ טגאזעג טָאה -- עכילכעלפרעבא סאד טינ --
 .רענייב-ןעּפיר ייווצ ןעכָארבעגרעביא ןיוש ךיז טָאה ,ןעמ טגָאז ,רעיציפא ןייא

 ,רעגייטש ןייז ףיוא ןהָאטעג לעכיימש ַא טָאה שט'וָארדנַאסקעלַא 'יסקע;לא

 ,רענהייצ איז גידנענעפע זיולב

 קילב רעכילכעלפרעבא ןייק טינ זיא סאד זא ,ןיטסריפ ,ןענעכער זימָאל --
 ךיז טלעדנאה םעד םוא טינ רעבָא .רעכילרעניא ןא רונ -- טגּווזעג רע טָאה ---

 רע ןעכלעוי טימ ,לארענעג םוצ ןהָאטעג דנעוו ַא רעדיוו ךיז טָאה רע ןוא --- ךָאד
 -ייר איד ןיא ךיז טגילייחטעב רעוו זא טסעגראפ -- ךערּפשעגנ םעד טרהיפעג טָאה
 טָאה ךאפ רעדעי זא ,ןעבענוצ ךָאד טזומ רחיא ןוא ,ןעשנעמ-רעטילימ ךָאד ,סעס

 איד ןיא ןיירא טושּפ טמוק סאד ,?אדעמ ןופ טייז עטרהעקראפ ןייז ךיוא ךָאד
 ןעטסיופ טימ ףּפמאק רעטרעּפמולעגנוא רעד .ןעבעל-רעטילימ ונעד ןופ ןעטכילפ

 רעטריזילַאיצעּפס רעבָא ,םזירַאברַאב זיא ןעינַאּפש ןיא ףּפמַאק-ןעטקָא רעד רעדָא
 | .גנולקיווטנע ןופ ןעכייצ א זיא טרָאּפס

 טנער סָאד ; סעסייר ןעקוקנא טינ ךיא רָאפ ?הָאמ ןעטייווצ ַא ,ןיינ ---

 ' אה --- לעיפדוצ ףיוא ךימ
 -וירבֶא טינ ךיז ןעמ ןָאק טייצ רעבלעזרעד ןיא רעבָא ,ףיוא טנער סע ---

 טפָאװ ,ןירעמיור ַא ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו --- עמַאד רעדנַא ןַא טגָאזעג טָאה -- ןעס
 ,םוקריצ ןייא ןייק ןעזָאלעגכרוד טינ ךיא

 טָאה ?קָאניב םעד גידנעזָאלבָארַא טינ ,ןוא טדערעג טשינרָאג טָאה ַאננַא
 | .ץַאלּפ ןייא ףיוא זיולב טקוקעג איז

 ,ֿלַארענעג יועכיוה א ןעגנאנעגכרוד עקדעסעכ ייברעפ זיא עלייוו רעד ןיא
 ביה ַא ?לענש- ךיז שטיוװָארדנַאטקעלַא ײסקעלַא טָאה עדער ןייז גידנעקַאהבָא

 ,ןַאמ-רעטילימ ןעדנעהענייברעפ םעד ראפ טגיינרעפ ףעיט ךיז טָאה ןוא ןהָאטעג
 רעד ךיז ןהָאטעג לעציוו ַא טָאה -- ? סעסייר איד ןיא טינ טייר דדיא ---

 | .ןַאמ-רעטילימ
 ייסקעלַא טרעפטנעעג םהיא ךילפעה טָאה --- רערעווש זיא ןעטייר ןיימ ---

 .שטיווװַארדנַאסקעלַא

 ײֿפימ רעד טָאה ,מעטיידעב טשינ רָאנ טָאה רעפטנע רעד להָאוובֶא ןוא
 ןענולק ַא ןופ טרָאװ ןעגולק ַא ןעמוקעב טָאה רע וא ,םינּפ ַא מכאמעג ןַאמ-רעמ
 .ןיימ םעד ןענאטשרעפ טָאה ןוא ןעשנעמ

 ינצעזעגטרָאפ רע טָאה --- לַאדעמ ןופ ןעטייז ייווצ ןַארַאפ ןענייז סע --
 ןופ טייז איד ןוא רעוהט איד ןופ טייז איד -- ךערּפשענ םענעסירעגרעביא ןייז
 רעטסגיטכיר רעד זיא ןעגנולעטשרָאפ עכלעזַא ןעקוקוצנָא עבעיל איד ;רעיושוצ איד
 ,גימיטשנייא ךיא ןיב טימרעד ;רעיושוצ איד ןופ גנולקיווטנע רענירדינ ןופ ןעכייצ
 . רעבָא

 "רַא ןאּפעטס ןעטנוא ןופ טרעהרעד ךיז טאה- ! טעוו ַא ,ןיטסריפ| --
 ןעמעוו רַאפ -- יסטעב ןיטסריפ וצ ךיז גידנעדנעוו ,עמיטש סעשטיוועידַאל
 : ? ךיז רהיא טעוו

 יטנעעג טָאה --- וועלוואזוק טסריפ רַאפ ךיז ןעטעוו ןיאננַא טימ דימ ---
 | ,יסטעב טרעפ
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 .הושדנַאה רָאּפ ַא ףיוא ,ןיקסנָארוװ רַאפ ךיא ---

 / ! סע טהעג --
 ? רהַאװ טינ ,ןהעש איוו ןוא ---

 טייצ רעד רַאפ ןערָאװעג ןעגיװשנַא זיא שטיוװַארדנַאכקעלַא ײסקעלַא |

 : ןעביוהעגְנָא רעדיוו דלַאב רעבָא טָאה רע ,םהיא ןעבעל טדערעו טָאה ןעמ סָאװ

 ...טפַאהנַאמ טינ ןענייז ןעגנולעטשרָאפ עכלעזַא זַא ,ןייא םיטש ךיא --- :

 .רעטייוו ןעביוהעגנָא רע טָאה ---
 עלַא ןוא ,רעטייר איד ןָאהטעג זָאל א ןעמ טָאה טייצ רעד ןיא רעבָא

 ײװשנַא ךיוא זיא שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא .טרעהעגפיוא ןעבָאה ןעכערּפשעו

 . .ךייט םוצ טקוקעג ןעבָאה ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז ןעבָאה עֶלַא ןיא ןערָאװעג ןענ

 ןוא סעסייר איד טימ טריסערעטניא טינ ךיז טָאה שטיוװארהנַאסקעלַא ייסקעלַא

 טקוקעב טייהרענעגָארטוצ טָאה רונ ,רעטייר איד ףייא טקוקענ טינ םורָאד טָאד

 .ַאננַא ףיוא טלעטשעגבָא ךיז טָאה קילב ןייז ,ןעגיוא עדעימ ענייז טימ רעיושוצ איד

 םענייק םינּפַא טָאה איז .גניירטש ןוא ךיילב ןעוועגנ זיא טכיועג רהיא

 טפַאהפּפמַארק טָאה 'ונַאה רהיא .ךַאז ןייא רעסיוא ןעהעזעג טינ ךאז ןייק ןוא

 ַא רהיא הוא טָאה רע .טמעהטאעג טינ טָאה איו ןוא רעכעפ םעד טקירדעו

 רע'םינּפ ערעדנַא איד גידנעקוקעב ,טרהעקעגבָא לענש ךיי טָאה ןֹוא ןָאהטעג קוק

 םָאד ;טגערעגפיוא ךיוא ןענייז ערעדנַא ןוא עמאד עניזָאד איד זיא טָא,

 טָאה רע .שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טגָאזעג ךיז טָאה ,"ךילריטַאנ ץנַאג זיא

 ןעגיוצעגוצ קילב ןייז זיא גידנעלעוו טינ רעבָא ,רהיא ףיוא ןעקוק טינ טלָאװעג

 טינ גידנעכוז ,םינּפ םעד ןיא טקוקעגנייא רעדיוו ךיז טָאה רע .רהיא וצ ןערָאװעג

 ןעגעג ןוא ,ןעבירשעגנָא ןעוועג רהָאלק ױזַא םהיא ףיוא זיא סָאװ ,סָאד ןעזעל וצ

 טינ טָאה רע סָאװ ,םָאר םהיא ףיוא ןעזעלעג קערש טימ רע טָאה ןעליוו ןייי

 .ןעסיוו טלָאװעג;

 -פוא | ע מ על ַא טָאה ךייט ןעבעל דרעפ ןופ ןעלַאפבָארַא פוועלאזיק

 םעד ףיוא ןעהעזעג רהָאלק טָאה שטיווָארדנַאסקעלַא ייקקעלא רעבָא ,טרעדורעג

 "עג טָאה איז ןעכלעוו ףיוא ,רענעי זַא ,ַאננַא ןייז ןופ םינַּפ םענעביוהעג ,ןעכיילב

 -עגרעבירַא ןענייז יקסנַארװ ןוא ןיטָאכ ַאמ ןעוו .ןעלַאפעגבָארַא טינ זיא ,טקוק

 ןעלַאפעגבָארַא רעיציפָא ןַא זיא ךיילג ייז ךָאנ ןוא עצנערַאּפ עסיורג איד ןעננורפש

 ןופ שיור ַא ןוא טיוט ףיוא רעטע'גרה'רעד א ןעניל ןעב.?בעג זיא ןוא דרעפ ןופ

 יקעלַא ײסקעלַא טָאה --- םוקילבוּפ ןעצנַאג ן'רעביא ןעפַאלעגרעביא זיא קערש

 םיוק טָאה ןוא טקרעמַאב טינ וליפַא סָאד טָאה אננַא זַא ,ןעהעזעג שטיװָארדנַאס

 רע רעבָא .םורַא ךיז טדערוצ סָאד ןעמ טָאה סָאװ ןעגעוו ,ןעהעטשרַאפ טנַאקענ

 .רהיא ןיא ךיז טקוקעגנייא תונשקע ןימ ַא טימ ,רעטַּפָא ןוא רעטפָא ץלַא טָאה

 טָאה איז רעבָא ,ןעטייר סיקסנָארװ ןיא ןעננולשרעפ ןעצנַאג ןיא ןעוועגנ זיא אננַא

 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןַאמ רהיא ןופ ןעניוא עטלַאק איד טייז רעד ןופ טלהיפרעז

 .טלעטששגסיוא רהיא ףיוא

 "עג קוק ַא ךילגַארפ טָאה ,טקוקעגמוא קילבנעגיוא ןַא ףיוא ךיז טָאה איז

 .טרהעקעגבָא רעדיוו ךיז איז טָאה ,טנעקלָאװעגנָא טכייל ןוא ,םהיא ףיוא ןָאהמ |

 .טָאה ןוא ךיז טגָאזעג איו ױזַא איז טָאה "ךיילנ ץנַאג זיא רימ דא;
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 -קילגנוא ןעוועג ןענייז סעסייר איד .ןָאהטעג טינ קוק ןייק םהיא ףיוא רהעמ ןיוש
 ןוא ןעלַאפעגבָארַא טפלעה איוו רהעמ ןענייז ןָאזרעּפ ןהעצעב'ז ןופ ןוא עכיל

 .טגערעגפיוא ןעוועג עלַא ןענייז סעסייר איד ןופ ףוס םיצ .ןערָאװעג טגרחנעג ןענייז
 !עבילבעג זיא ןיילַא רסיק רעד לייוו ,רעפערג ןעוועג ךָאנ זיא גנינערפיוא איד ןוא
 | .ןעדעירפוצנוא

.9 

 ןעבָאה עלַא ,טייהנעזע רפוצנוא רעייז טקירדעגסיוא ךיוה ןעבָאה עלַא

 ךָאנ טלהעפ סע, :ןעכָארּפשענסיױא טָאה רעצימיא עכלעוו ,עזארפ א טלַאהרעדיוו
 ,קערש םעד טלהיפעג ןעבָאר עלַא ןוא 'ןעביול םימ סוקריצ ַא איו טינ רהעכ

 ןַא ךיוה רעד ןיא טָאה ַאננַא ןוא ןעלַאפעגרעדינַא זיא יקסנָארװ ןעוו זַא יױזַא
 רעבָא ,סעכילנהעוועגנוא סעּפע ןעהעז טנָאקעג טינ ןיירעד ןעמ טָאה ,ןָאהטעג ץכִצ

 ןיוש ןיא עכלעוו ,גנורעדנע ןַא ןעמוקענרָאפ םינּפ ס'ַאננַא ןיא זיא םעד ךָאנ דלַאב
 ריז טָאה איז .ןערָאלרעּפ ןעצנַאג ןיא ךיז טָאה איז .ניסַאּפ טינ ןעוועג ןיטולח}

 :םיוא טלָאװעג איז טָאה סָאד :לעניופ רענעגנאפעגנ ַא איו ןעֶלְפַאצ ןעביוהעגנָא
 יצ גנילצולּפ ןָאהטעג דנעוו ַא ךיז איז טָאה סָאד ןוא ,ץעגרע ןהעג ןוא ןהעטש
 ,יסטעב

 .טנָאזעג איז טָאה -- ןערהָאפ רימָאל ,ןערהָאפ רימאל ---
 -:ורַא ךיז גידנעגיובנָא .טרעהעג טינ רעטרעוו ערהיא טָאה יסטענ רעבָא

 .ןעגנאגעגוצ רהיא וצ זיא רעכלעוו ,לארענעג םעד :וימ טדערעג איז טָאה רעמ

 טָאד ןוא ן'ַאננַא וצ ןעגנַאגענוצ זיא שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 | .םערַא ןייז טלעטשעגרעטנוא ךילפעה רהיא

 ,ייוצנַארפ ףיוא טגָאזעג רע טָאה -- טשניוו והיא ביוא ,ןהעג ריִמָאַל ---
 טלהעצרעד טָאה ?ארענעג רעד סָאװ ,פָאד וצ טרעהעגוצ רָאג ךיז טָאה ַאננַא רעבָא

 .טקרעמטב טיִנ ןַאמ םעד טָאה ןיא

 טלהעצרעד טָאה -- ןעמ טגָאז ,סופ ַא ןעכָארבעגרעביא ךיוא טָאה ---
 ,סָאװ טסייוו רעוו סיוא רָאנ ןיוש טהעז סָאד -- ל?לארענעג רעד

 לקָאניב םעד ןעביוהעגפיוא טָאה ,ןַאמ םעד טרעפטנעעג טינ טָאה ַאננַא
 רעבָא ;ןעלַאפעגרעדינַא זיא יקסנָצרװ ואוו ,ץאלּפ םענעי ףיוא טקוקעג טָאה ןיא
 ןעמ וא ,עסַאמ טזַא ןעסיוטשעג ךיז טָאה טרָאד ןוא טייוו יֹוזַא ןעוועג זיא סָאד

 לקָאניב םעד ןעזָאלעגרעטנורַא טָאה איז .ןענעקרעד טנַאקעג טינ ךַאז ןייק טָאה
 ןוא רעיציפָא ןַא טריּפאלַאנויז טָאה טייצ רעד ןיא רעבָא ;ןהעג טלעוועג טָאה ןוא

 ןוא סטרעוורָאפ טקורעגסױרַא ךיז טָאה ַאננַא .רסיק םעד טעדלעמענ סעּפע טָאד
 | .טרעהעגוצ ךיז טָאװ

 .רעדורב םוצ ןָאהטעג יירשעג ַא איז טָאה -- !ַאוויטס !ַאוויטס -- |
 טלָאװעג רעדיו טָאה איז ןוא טרעהעג טינ טָאה רעדודב רעד רעבָא |

 .ןהעגסױרַא
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 -- ןהעג טליוו רהיא ביוא ,םערַא ןיימ לָאמַא ךָאנ רָאפ ךייא גייל ךיא :-

 ,דנאה רהיא גיד'נָאהט רהיר ַא ,שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טגָאזעג טָאה
 קוק ַא טינ ,ןוא םהיא ןופ ךיז טרהעקעגבָא גנ ?לעבא טימ טָאה איז

 | | - ,טרעפטנעעג איז טָאה ,בינּפ ןייז ןיא גיד'נָאדט |
 .ןעביילב ךָאנ ָאד לעוו ךיא ,ךימ טזָאל ןיינ ,ןיינ ---
 'רעדינַא זיא יקסנָארװ ואוו ,טרָא םעד ןופ איוו טציא ןעהטזענ טָאה איז

 רעד ֹוצ ךיילג טפיול ןוא זיירק םעד רעביא רעיציפא ןַא ןעפָאלעג זיא ןעלַאפענ

 רעיציפָא רעד .לעכיט-ןעשַאט ן'טימ טעכָאפעג םהיא וצ טָאה יסטעב .עקדעסעכ

 רונ ,ןערָאװעג טגידעשעג טינ זיא רעטייר רעד זא ,טכירכאנ איד טכארבעג טָאה
 ,ץיירק םעד ןעכָארבוצ ךיז טָאה דרעפ רעד |

 -רַאפ טָאה ןוא טצעזעגרעדינַא לענש ַאננַא ךיז טָאה סָאר גידנערעהרעד

 ןעהעזעג טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ,רעכעפ םעד טימ םינּפ רהיא טקעד
 | ,ןערהערט איד רונ טינ ןעטלַאהקירוצ טנַאקעג טינ טָאה ןוא טנייוועג טָאה איז זא
 יקעלַא ײסקעלַא .טסורב רהיא ןעביוהעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעצכולש איד וליפַא רוי

 ןעמוק וצ טייצ רהיאי גידנעבעג ,ךיז טימ טלעטשראפ איז טָאה שטיוװַארדנַאס
 ריז יצ

 יענ רע טָאה -- םערַא ןיימ רָאפ ךייא ךיא גייל ?הָאמ ןעמירד םוצ --|

 טָאה ןוא םהיא ףיוא טקוקעג טָאה ַאננַא ,רהיא וצ םורַא טייצ ענינייא ןיא טגָאז

 .ףליה וצ ןעמוקעג רהיא זיא יסטעב ןיטפריפ .ןענָאז וצ סָאװ ,טסואוועג טינ

 .ןערהיפ וצ טכארבעג בָאה ךיא .שטיװָארדנַאסקעלא ייסקעלַא ,ןיינ --

 .יסטעב טש:מעגניירַא ךיז טָאה -- קירוצ ןערהיפבא איז לעוו ךיא ןוא רעהַא ַאננַא
 -נעלכיימש ךילפעה טגנַאזעג רע טָאה ---ךיטסריפ ,רימ טגידלושטנע ---

 ַאננַא זַא ,העז ךיא רעבָא -- ןעניוא איד ןיא רהיא גידנעקוק טסעפ רעבָא ,גיד

 .רימ טימ ןערהָאפ לָאז איז ,שניוו ךיא ןוא דנוזעג ןעצנַאג ןיא טינ סעּפע זיא
 -עגפיוא גינעהטרעטנוא ךיז טָאה ,ןעקָארשוצ טקוקענמוא ךיז טָאה אננַא

 .םערַא ס'ןַאמ םעד ןיא דנַאה רהיא טגיילעגניײרַא טָאה ןוא ןעביוה

 ןעקיש לעוו ןוא ןעגידנוקרע ךיז לעװ ,םהיא וצ ןעקישרעבירַא לעוװ ךדיא --

 ,יסטעב ןיטסריפ ןָאהטעג לעמרומ ַא רהיא טָאה --- ןעגָאז ךייא
 ,שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טָאה ,עקדעסעב רעד ןופ נידנעהעגסיױוַא |
 טנעגענעב םהיא ךיז ןעבָאה עכלעוו איד טימ טדערעג ,רעטפיא איוו ױזַא ךיוא

 ; ןעדייר ןוא ןערעפטנע ,רעמיא איוו ,טפראדעג ךיוא טָאה ַאננַא ןוא ,געוו ןפיוא
 ןַאמ ן'טימ טמערַאעג ןעגנאגעג זיא ןוא ךיז ייב טינ ןיילַא ןעוועג זיא איז רעֶכנ

 | .ףָאלש ןיא איוו
 רע טעוװ ?ןייז תמא סָאד לָאז ?טינ רעדָא ןערָאװעג טע'נרה'ענ רע זיא,

 טָאה "לטינ רעדָא ןעהעזרעד טנייה ךָאנ םהיא ךיא לעװ ?טינ רעדָא ןעמוק

 .טכארמעג איז

 סעשטיוואררנַאסקעלא ייסקעלַא ןיא טצעזעג גידנעגייווש ךיז טָאה איז
 .ןעשזַאּפיקע עסַאמ רעד ןעשיווצ ןערהָאּפעגסױרַא נידנענייווש זיא ןוא עטערַאק
 יַארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טָאה ,ןעהעזעג טָאה וע סָאוי סעלַא ףיוא גידנעקוק טינ
 .עגַאל ס'יורפ ןייז ןעגעוו ןעטכַארט וצ ךיז טניולרע טינ ןענעווטסעד ןופ שטיוו
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 נָאה איז זַא ןעהעזעג טָאה רע .סנעכייצ ענילרעסיוא ןעהעזענ זיולב טָאה רע
 וצ טכילפּפ ןייז רַאפ טנעכערעג טָאה ןוא גיסאטנוא ץנַאנ טרהיפענפיוא ךיז
 | ,רהיא סָאד ןעגָאז

 ןעגָאז טינ ןוא סָאד זיולב רהיא ןענָאז וצ רעווש ןעוועג זיא םהיא רעבָא
 גיסַאּפנוא איוו ,רהיא ןעגָאז וצ ליומ ןייז טנעפעעג טָאה רע ,רהעמ סעּפע רהיא
 סעּפע טנָאזעג רהיא יע טָאה גידנעליו טינ רעבָא ,טרחיפעגפיוא ךיז טָאה איז
 .סערעדנַא

 עניזָאד איד וצ טגיינעג ךילטנעגייא סָאד ןענייז עלא רימ איו --- |
 . ..קרעמ ךיא -- טגָאזעג רע טָאה -- ןעגנולעטשרָאפ עשירזכא

 .אננַא טגָאזעג גנוטכארעפ טימ טָאה -- טינ העטשרעפ ךיא ? סָאװ ---

 ,סָאד ןעדייר ןעביוהעגנָא ךיילג טָאה ןוא טגידיילעב ןענופעג ךיז טָאה רע
 ,טלעוועג טָאה רע סָאװ

 ,ןעביוהעגנָא רע סָאה -- . . .ןעגָאז ךייא זומ ךיא ---

 רהיא ןוא ןהָאטעג טכארט א איז טָאה "גנירהעלקרע ןא ,סע זיא טָא;
 - .גײ/ ארומ ןערָאװעג זיא

 -עגפיוא גיסַאּפנוא טנייה ךיז טָאה רהיא זַא ,ןענָאז ךייא זומ ךיא ---
 .זיוצנַארפ ףיוא טגָאזעג רהיא רע טָאה -- טרהיפ

 ןיא איז טָאה -- ? טרהיפעגפיוא גיסַאּפנוא ךיז ךיא בָאה סָאװ טימ --
 "וק ןוא םהיא וצ ּפָאק םעד נידנעהַאט רהעק א לענש ,ןהָאטעג נָאז א ךיוה רעד

 -נומ ןענידרעהירפ םעד טימ טינ ןיוש רעבָא ,ןעגיוא איד ןיא ךיילג םהיא גידנעק
 ,םינּפ םענעסאלשטנע ןא טימ רונ ,טקעדרעפ סעּפע טָאה רעכלעוו ,ןָאט ןרעט
 -עג טָאה איז סָאװ ארומ איד ןעטלַאהעב טייקרעווש טימ טָאה איז ןעכלעוו ןיא
 | .טלה כ

 .םעד ףיוא נידנעזייוונַא ,טגָאזעג רהיא רע טָאה -- טינ טסעגרַאפ ---
 ,רעשטוק ןעגעג רעטסנעפ םענעמָא

 .ביוש איד ןעניוצעגפיוא טָאה ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה רע

 .טלָאהרעדיװ איז טָאה -- ? סעניסַאּפנוא ןענופעג רהיא טָאה סָאװ ---
 ןעוו ,ןעטלַאהעב טנָאקעג טינ טָאה רהיא עכלעוו ,גנולפייווצרעפ עגעי --

 .ןעלַאפעגבָארַא זיא רעטייר איד ןופ רע ייא
 ,ןעגיושעג טָאה איז רעבָא ; ןענעקייל טעו איז זא ,טראוורע טָאה רע

 | .ךיז רָאפעב גידנעקוק
 ןיא ךיז ןעטלַאה וצ לרָאמ ןייא ןעטעבעג ןיוש ךָאד ךייא בָאה ךיא --

 ןעגעג ןעגָאז וצ ךאז ןייק ןעבָאה טינ ןעלָאז רעגניצ עטכעלש זַא ,יוזא טפַאשלעזעג
 -נוהיצעב עכילרעניא ןעגעוו טדערעג בָאה ךיא ןעוו ,טייצ א ןעוועגנ זיא סע .ךייא
 סָאד זא ,ןעשנואוועג טלָאװ ךיא ןוא ,ןעטלַאהרעּפ גיסַאּפנוא ךיִז טָאה רהיא .ןעג
 | - .ןעלָאהרעדיװ טינ ךיז לָאז

 טלהיפעג טָאה איז .רעטרעוו ענייז ןופ טפלעה ןייק טרעהעג םינ טָאה איז
 זא ,תמא סָאד זיא וצ ,םעד ןענעוו איז טָאה טכארטעג ןוא םהיא ראפ ארומ
 ,טדערעג םהיא ןעגעוו סָאד ןעמ טָאה .ןערָאװעג טע'גרה'רעד טינ זיא יקסנארוו

 איז ?ץיירק רעד ןעכַארבעגרעביא זיא דרעפ ם'ייב רונ ,ץנַאג ןיילַא זיא רע זַא
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 -נעעג טָאה רע ןעוו ,טלעביימשענ טפַאדסַאּפש טייהרעטלעטשראפ זיולב .טָאה

 רע סָאװ טרעהעגנ טינ טָאה איז םוראוו ,טרעפטנעעג טשינרָאג טָאהי .ןוא- ,טגיד
 ,טסיירח ןערייר וצ ןעביוהעגנָא טָאה שטיווָארדנאסקעלא 'ייסקעלא .טדערעג טָאה
 -- טרערעג טָאה רע סָאװ ןעגעוו ,סָאד ןענַאטשרעּפ רהָאלק טָאה רע ןעוו רונ
 -יזָאד םעד ןעהעורעד טָאה רע .םהיא וצ ןענָארטעגרעביא קערש רהיא ליז טָאה
 | .ףיורא םהיא ףיוא זיא ;נודנעלברעפ ערַאברעדנָאז א ןוא ,לעכיימש ןעג

 ןעגָאז ךיילג טעװ איז ,אי .גנוניטכעדרעפ ןיימ ןעגעוו טלעכיימש ן:יז,

 -ינ דנורג ןייק זיא סע זא ; דנעבַא םענעי ןיא טגָאזעג רימ טָאה איז סָאװ סָאד
 סָאד וא ,ןאד איו ןעגָאז ךיילג םעוו איז ,אי .ןעגנוגיטבעדרעפ עניימ ראפ ַאט

 - | ",ךילרעכעל זיא

 רע טָאה ,סעלַא ןופ גנוקעדטנע איד ןעגנַאהעג זיא םהיא רעביא ןעוו טציא
 ,רעהירפ איוו יוזא ךיוא ,לָאז איז זא ,סָאד איו טראוורע טינ יוזא ךאז ןייק
 ןוא ךילרעכעל ןענייז ןעננוגיטכעדרעפ ענַײז זא ,ןטרעפטנע םהיא טפַאהסַאּפש
 ,טסואוועג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ךילקערש יוזא .טינ דנורג ןייק ןעבָאה
 ןופ קורדסיוא רעד'רעבָא .ןעביולנ וצ סעלא טיירבעגרָאפ ןעוועג טציא זיא רע זא-

 ןליפא ןעכַארּפשרעּפ טינ טציא טָאה ,רעגירעיורט ןוא רענעקָארשוצ א ,םינּפ רהיא
 . ,גנורַאנבָא ןייק

 ,ױזַא ביוא - - טגָאזעג רע טָאה -- תועט א ךאמ ךיא זא ,ןייז ןָאק סע ---
 .גנוהייצרעפ םוא ךיא טעכ

 -גנַ טנָאזעג איז .טָאה -- - טבַאמעג טינ תועט ןייק טָאה רהיא ,ןיינ ---
 טָאה רהיא ---םינּפ ןעטלַאק ןייז ףיוא טלעפייווצרעפ גידנעהָאט קוק ַא ,םַאז
 רעה ךיא .גנולפייווצרעפ ןיא ןייז טינ טינ ןָאק ןוא ןעוועג ןיב ךיא .טינ תועט ןייק

 ; ןירעבָאהבעיל ןייז ןיב ךיא ,םהיא בעיל ךיא ,םהיא ןעגעוו טכַארט ןוא ךייא
 ..ךייא סָאה ךיא ,ךייא ראפ ארומ בָאה ךיא ,ןעגָארטרעּפ טינ ךייא ןָאק ךיא
 | ,טליוו רהיא סָאװ רימ טימ טוהט

 -בולשוצ ךיז איז טָאה ,עטערַאק ןופ לעקניוו ןיא ךיז גידנעפרַאוובָא ןוא
 שטיווָארדנאסקעלא ייסקעלא .דנעה איד טימ טכיזעג רהיא גידנעקעדרעפ ,טעצ
 גנוטכיר עכיילג איד טרעדנעעג טינ טָאה ןוא ןהָאטעג טינ רהיר ןייק ךיז טאה
 ענעביוהעג איד ןעמונעגנָא טציא טָאה םינּפ רעצנַאנ ןייז רונ .קילב ןייז ןופ
 -יבעג טינ ךיז טָאה קורדסיוא רעגיזָאד רעד ןוא ןעטיוט א ןופ טייקכילגעוועבנוא
 םוצ גידנערהָאפוצ .עשטַאד ן'זיב ןערהָאפ ןייז ןופ טייצ רעצנַאג רעד .ןיא ןעט
 -סיוא ןעבלעזמעד טימ ץלא ּפָאק םע- רהיא וצ ןהָאטענ רהעק ַא רע טָאה זיוה

 .קורד
 ןעגנוגנידעב עכילרעסיוא איד ןעמוקוצכָאנ רעדָאפ ךיא רעכָא ! ױזַא --

 .זיב -- ןהָאטעג רעטיצ ַא טָאה עמיטש ןייז -- ןענַאװ זיב טייקגידנעטשנַא ןופ
 ,ערהע ןיימ ןרעכיז ןעלָאז עכלעוו ,ןעלטימ ןייק ןעמהענראפ טינ לעװ ךיא ןענַאוװ

 | .םעד ןעגעוו ןעסיוו ןעזָאל ךייא ?עוװ ךיא ןוא

 יוזא .ןהעגסיורא ןעפלָאהעג רהיא טָאה ןוא סיורא רעטשרע רעד זיא רע
 איד ןהָאטעג קירד ַא רהיא רע טָאה ייברעד ןעוועג זיא טפַאשרעניד יד איוו
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 -סרעטעּפ ןייק ןערהָאפעגקעװא זיא ןוא עטעראק ןיא טצעזעגניירא ךיז טָאה ,דנַאה
 | ,גרוב

 ןיטסריפ ןופ ייקַאל רעד ןעמוקעגניירא זיא רהָאפקעווא ןייז ךָאנ דלַאב
 | : עלעטעצ א ן'ַאננַא טכַארבעג טָאה ןוא יסטעב

 - ןוא דנוזעג ןייז ןעגעוו ךיז ןע עגידנוקרע ןעייסקעלא וצ טקישעג בָאה ךיא,
 ",טלעפייווצרעפ רעבָא ,דנוזעג ןוא ץנַאג זיא רע זא ,רימ טביירש רע

 בָאה ךיא טוג איו -- ןהָאטעג טכַארט א איז טָאה -- ןייז רע טעװ
 ",טנַאזעג סעלא םהיא בָאה ךיא סָאװ ,ןהָאטעג

 דילבעג ןענייז ןעדנוטש יירד ךָאנ .רענייז ן'פיוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה איז
 ןעהעז ןעטצעל רעייז ןופ ןעטייהלעצנייא איד טרעניארע ךיז טָאה איז ןעוו ןוא ןעב
 | .טולב רהיא ןעדנוצעג סָאד טָאה ךיז

 ןעהעז וצ בעיל בָאה ךיא רונ ,ךילקערש זיא סָאד ! גיטכיל איו טָאג ןיימ,

 ! ןאמ רעד . ..טייקגיטכיל עשיטסַאטנַאפ עגיזָאד סָאד בעיל בָאה ןוא םינּפ ןייז
 ",טנידנעעג סעלא זיא םהיא טימ סָאװ ,טָאג ןעקנַאד ןוא ,ונ .. ,אי ,ךא

.0 

 ןיא ןעוועג ךיוא זיא יוזַא ןעשנעמ ךיז ןעלמַאז סע ואוו םוטעמוא איו
 איד ןערהָאפוצ ןעמוקענ ןענייז סע ןיהואוו ,טרָא-רוק ןעשטייד םעניילק םעד
 ,טפאשלעזעג רעד ןופ גנוריזילאטסירק איד ןעהעשענ זיא סע -- סיקצַאברעשטש
 -נוא ןוא ןעטמיטשעב א רעדעילגטימ ענייז ןופ ןעדעי ראפ טמיטשעב טָאה עכלעוו
 לעכלייהט סָאד זיא סע טרעדנערעפנוא ןוא טמיטשעב איו .ץַאלּפ ןעטרעדנערעפ
 ןעגיאעענש א ןופ עמרָאפ עטמיטשעב איד טלעק ןיא טמוקעב עכלעוו ,רעסאוו|
 ןיא ןעמוקעגנָא זיא עכלעוו ,ןָאזרעּפ עיינ רעדעי טמוקעב יוזא טקנוּפ ,לאטסירק
 ,רהיא ראפ גיסַאּפ זיא סָאװ ,ץַאלּפ ןעטמיטשעב םעד רעדעב איד
 דנוא ןיל הַאמעג טמַאז יקצַאברעש טש טסריפה
 -טנע ןוא ןעטמיטשעב רעייז ןיא טריזילאטסירק דלַאב ךיז ןעבָאה ר ע ט כָא ט
 -עג ןעבָאה ייז סָאװ ריטראווק רעד טיול ,ןעמָאנ רעייז טיול ץַאלּפ םענעדייש
 -  .טראזרוק םעד ןיא ןענופעג ןעבָאה ייז עכלעוו ,עטנַאקעב איד טול ןוא ןעגנוד

 עשטייד עכילקריוו א ןעוועג רהָאי ןעניזָאד םעד ןיא זיא רעדעב איד ןיא
 -וקעגרָאפ טפַאשלעזעג רעד ןופ גנוריזילאטסירק איד זיא ךילנלָאפ ןוא ,ןיטסרויפ
 ןעלעטשרָאפ טלָאװעג שרעדנא טינ ךיז טָאה ןיטסריפ רעד .רעשיגרענע ךָאנ ןעמ

 -ענ איז טָאה גָאט ןעטייווצ םעד ףיוא ןיוש ןוא רעטכָאט רהיא ןיסעצנירּפ רעד
 -עג ךיז זעיצַארג ןוא טגיינרעפ רהעז טָאה יטיק .עינַאמערעצ עגיזָאד איד טעװַארּפ
 סָאװ ,דיילק-רעמוז עטצוּפעג-ןהעש רהעז .ה .ד ,רעכאפנייא רהעז רהיא ןיא טצעז
 .זירַאּפ ןופ ןערָאװעג ןעבירשענסיוא רהיא ראפ זיא

 יוצ לענש ךיז ןעלעוו ןעזיור זַא ,הָאה ךיא , :טגָאזעג טָאה ןיסעצנירּפ איד
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 ןענייז סיקצַאברעשטש איד ןוא "לע'םינּפ ןעקנינהעש ןעגיזָאד םעד וצ ןערהעקדקיר
 טינ ןיוש ןָאק ןעמ עכלעוו ןופ ןעבעל ןופ ןעגעוו עטמיטשעב ףיוא ןעוועג ןיוש
 רעשילגנע ןַא ןופ עילימַאפ רעד טימ ןערָאװעג .טנאקעב ןענייז ייז .,ןהעגבָארַא
 טעדנואוורעפ זיא רעכלעוו ,ןהוז רהיא טימ ןוא ןיפערג רעשטייד ַא טימ ,ידייל
 ,8 טימ ןוא דייוש ןעטרהעלעג ַא טימ ,המחלמ רעטצעל רעד ןיא ןערָאװעג
 -רעשטש איד ןופ טפַאשלעזעג טּפיוה איד רעבָא .רעטסעווש ןייז וא טונַאק
 ,אוועשטיטר אנוועינעגוועי אירַאמ ,עמַאד רעוקסָאמ ַא ןופ ןענַאטשעב זיא סיקצַאב
 איז סָאװ ,רַאּפרעד ןעדייל טנָאקעג טינ טָאה יטיק עכלעוו ,רעטכָאט רהיא טימ
 -ןןָאקלָאּפ רעווקסָאמ ַא ןוא ,עבעיל ןופ ןערָאװעג קנַארק איז איוו ױזַא ךיוא זיא

 ןייז טימ ןוא ךעלניוא עניילק ענייז טימ ,רע ןיא ָאד ןוא ,ןעטעלאּפע טימ רידנומ ַא ןיא םהיא גידנעהעז ,ןָא זייווהניק ןופ ךָאנ טנַאקעג טָאה יטיק ןעכלעוו ,קינ !

 -רעכעל רהעז ןעוועג ,ךוטזלַאה ןעטרילָאק ַא טימ ,רידנומ ַא ןהִא ,ןעקַאנ םענעטָא
 .ןערעוו רוטּפ טנַאקעג טינ םהיא ןופ טָאה ןעמ לייוו ,גילייווגנַאל ןוא ךיל

 -וצ ןוא ןעטכַאבָאעב ןיא ןענַאטשעב טציא זיא סערעטניא טּפױה ס'יטיק
 ןעטפַאשנענייא איד טיול .טנעקעג טינ ךָאנ טָאה איז עכלעוו ,איד וצ ךיז ןעקוק
 טָאה ןוא טוג טכַארטעג רעמיא ןעשנעמ ןענעוו יטיק טָאה רעטקַארַאכ רהיא ןופ
 איז עכלעוו ,איד ןיא סנרעדנַאזעב ןוא ,עטסעב סָאד ןעהעז וצ ייז ןֹופ טרַאוװרע

 ןעשנעמ רַאפ ןענייז סָאד סָאוװו ,ןעפערט גידנעלעוו ,טציא ןוא .טנעקעג טינ טָאה
 איד ייז ןיא טלעטשעגרָאפ ךיז יטיק טָאה ,ןעננוהיצעב ערעייז ןענייז סָאװ ןוא
 / ערהיא רַאֿפ דנורג ַא ןענופעג טָאה ןוא ןערעטקַארַאכ עטסעב ןוא עטסכילרעדנואוו
 | ,ןעננוטראוװרע

 יױר ַא טריסערעטניארַאפ ךילכעזטּפיוה רחיא טָאה ןענָאזרעּפ עכלעזַא ןופ
 רעקנַארק ַא טימ רעדעב איד ןיא ןערהָאּפוצ ןעמוקעג זיא עכלעוו ,לעדיײמ עשיס
 לחַאטש םַאדַאמ .ןעפורעג איז טָאה ןעמ איוו ,להַאטש סַאדַאמ ,עמַאד רעשיפסור
 ,קנַארק ױזַא ןעוועג זיא איז רעבָא ,טפַאשלעזעג רערעכעה רעד וצ טגנַאלעב טָאה
 טנעלפ ,ןרעטעוו ענהעש ענעטלעז ןיא זיולב ןוא ,ןהעג טנעקעג טינ טָאה איז זַא
 טנאקעב ןעוועג טינ זיא ?הַאטש םַאדַאמ .עלעגעוו ַא ןיא טרהיפעג ןעניישרע אז
 איוו ,ץלאטש סיוא רונ ,טייהקנַארק רהיא רעביא טינ ,עשיסור איד ןופ ענייק טי
 םַאדַאמ איד סנעידעב טָאה ?עדיימ עשיסור איד .טרהעלקרע טָאה ןיטכריפ איד
 איד טיס דארג טפַאשטנַאקעב ןערהיפ איז טגעלפ םעד רעסיוא רונ ,?הַאטש
 רעד וצ ןעוועג זיא איז איוו ,ןעמעלַא ייז וצ טוג ױזַא ןעוועג זיא איז ןוא עקנארק
 | ,להַאטש םאדאמ

 ןעוועג טינ זיא ,טקרעמַאב סָאה יטיק איוו ,לעדיימ עשיסור עגיזָאד איד
 ןייק טינ ךיוא טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא ?האטש םַאדַאמ ןופ עטדנַאוװרעּפ ןייק
 ערעדנַא ןוא ,אקנערַאוו ןעפורעג איז טָאה ?הַאטש םַאדַאמ .ןירעפלעה ענעגנודעג
 טָאה יטיק סָאװ םעד רעסיוא ןיוש ."ַאקנערַאװ לעזַאמדַאמ , ןעפורעג איז ןעבָאה
 רעד וצ ַאקנערַאװ ןופ ןעגנוהיצעב עגיצרעהטוג איד ןעהעז וצ טריסערעטניא ּךיִז
 .-עג ,טריסַאּפ סע איוו ,סעּפע איז טָאה ,עקנַארק ערעדנַא וצ ןוא ?הַאטש םַאדַאמ
 ֿפעזַאמרַאמ ןופ ןעהעזעג טָאה איז ןוא ,?עדייס רעד וצ עיהטַאּפמיס ַא טלהיפ
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 ןענעגעגַאב ךיז ןעגעלפ ייז ןעוו ,ךיוא רהיא טלעפעג איז זַא ,ןעקילב ס'אקנערַאװ
 ,ןעגיוא ערעייז טימ

 | ,דנעהיצנַא זיא איז זַא ןייזטסואוועב סָאד ןוא ןעבעל ןופ רעייפ רענעטלַאהעגנייא רעד -- יטיק ןיא ?לעיפ -וצ ןעוועג זיא סָאװ ,סָאד טלהעפעג טָאה רהיא סָאװ ,רַאפרעד ךיוא ךָאנ רענעמ } ךַאפ דנעהיצנא ןייז טנַאקעג טינ איז טָאה םעד רעסיוא ,ךעלעטעלב טימ לופ ?הָאוובָא ,חיר ַא ןהֶא ,עטהילבענבָא ןַא ןיוש רעבָא ,םולב םענהעש ַא וצ ךילנהע ןעוועג זיא איז  ,רענעמ רַאפ דנעהיצנא ןייז טפרַאדעג טינרָאג טָאה איז רעבָא ; סקואוו ןעלעטימ רהיא טיופ ,סיורג יױזַא טינ ןעוועג טלָאװ ּפָאק רהיא ביוא ןוא רענאמ יוזא ןעוועג םינ טלָאװ רעּפרעק רהיא ביוא ,טיובעג םונ ךיוא ןעוועג טלָאװ איז .סואימ סלַא ןהעש רעכיג ,טכיזעג ןיא ברַאפ רעכילקניירק רעד הוא גידנעקוק טינ ,ןעוועג ייז ןענייז ,עגיצסטכיזעג ערהיא ןופ ןעלייהטרוא לָאז ןעמ ןעוו .גיסיירד ראפ ןענעכער טנָאקעג איז טָאה ןעמ ןוא ןהעצניינ ראפ איז ןענעכער טנַאקעג טָאה ןעמ : דנעגוי זיא טינ עכלעוו ןהָא ןָאזרעּפ ןימ ַא איו רונ ,רנענוי רעטשרע רעד ןופ טינ זיולב טינ ןעוועג זיא שקנערַאװ לעזַאמדַאמ
 .טפאהלעקע ןעוועג טציא ןיטיק רַאפ זיא סָאד ןוא ,רעפיוק א טרַאוװרע סָאװ ,הרוחס ןופ גנולעטשסיוא ןַא סלַא ,ךילדנעש סלַא רהיא רַאפ טלעטשעגרַאפ טציא ךיז טָאה סָאװ ,טײלסנַאמ וצ לעדיימ ַא ןופ ןעגנוהיצ -עב עכילטפַאשלעזעג ענעי ןיא טינ רעבָא ,טכוזעג איז טָאה ןעבעל ןופ עדריוו איד ,ןעבעל ןופ ןעסערעטניא איד : ךיז רַאפ טכוזעג סענרעטַאמ עכלעזַא טימ טציא טָאה איז סָאװ ,רעטסומ ַא ןעניפעג איז טעוװ ןעבעל רהיא ןופ טרַא רעד ןיא ,רהיא ןיא ןַא ,טלהיפעג סטָאה יטיק ,ןיטיק ןעגיוצענוצ ךָאנ רעדנוזעב איז טָאה רהיא ןופ טייקטרהעקרַאפ רעגיזָאד רעד רעביא .ךיז טריסערעטניא טינ ןעכַאז עגיטייז ןייק טימ ,גיטנעק ,איז טָאה םורַאד ןוא ,ןעלפייווצ טנעקעג טינ טָאה ןעמ סָאװ ןיא ,סעּפע טימ טגיטפעשַאב ןייז וצ גידנעטש ןעהעזעגסיוא סָאה איז
 .טפאשטנַאקעב רהיא טימ ןעסילש טלָאװעג איז טָאה רהעמ ץלַא ןוא ,טלעטשעגראפ ךיז איז טָאה איז איו ,םענעפעשַאב ענעמָאק -לָאפ ענעי טַארוקַא ייא ?עדיימ עגיזָאד איד זַא ,טגייצרעביא ךיז איז טָאה רהעמ ץֵלַא ,רניירפ ןעטנַאקעבנוא רהיא טעטכַאבָאעב טָאה יטיק רהעמ סָאװ
 רעד רַאפ דעלפ םעד טגָארט איז רעדָא עילימַאפ רעשיסור רעד ןופ רעדניק איד ףיז ןעדאב ןופ טרהיפ איז רעדעווטנע : ןעמונרעפ גידנעטש זיא איז זַא ,ןעהעז -עג טָאה יטיק ,ךילקריוו ןוא .לעדיימ רעטנַאקעבנוא רעד ןופ קילב רעד טרעפטנע | -עג טָאה -- .טַאהעג טייצ ףיורעד טלָאװ ךיא ןעוו ,טבעילעג רהעמ ךָאנ ךייא טלָאװ ךיא ןוא ,ךילבעיל רהעז רהעז טייז רהיא ןוא בעיל ךייא בָאה ךיא , | "ייא בעיל ךיא ןוא ךייא ןופ האנה טושּפ בָאה ךיא .טפַאשטנאקעב ריפ ךיז ןעגנייהנָא ךיז ביולרע ךיא זַא -- קילב רהיא טגָאזעג טָאה -- םינ טניימ ןעליוו סעטָאג םוא דעבָא .רָאפ ךיז ךייא לעטש ךיא איו ,סענעפעשַאב עניטכערּפ ַא טייז רהיא זַא ,ךָאד תמא ? רהיא טייז סָאװ ? רהיא טייז רעוו, : טדערעג ןעגיוא סיטיק ןעבָאה ךיז ןענעגעגעב להָאמ רעדעי ייב ןוא ,גָאט ִַא ?הָאמ עגינייא ןענעגעגעב ךיז ןעגעלפ ךעלדיימ עדייב
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 "נַארק ןעזעוורעג ַא ןעריזומַא וצ טכוז איז .רעדָא ,ןייא איז טלעקיוו ןוא רעקנַארץ

 | .ןעצימע ראפ עעפַאק םוצ סקעבעג סיוא טביילק איז רעדָא ,ןעק

 ךָאנ ןעמוקעגנָא ןענייז סיקצַאברעשטש איד ןופ טפנוקנא רעד ךֶאנ דלַאב

 עכילדניירפנוא עניימעגלַא איד טעדנעוועג ךיז ףיוא ןעבָאה סָאװ ,ןענַאזרעּפ ייווצ

 רענעגיובעג סָאװטע ,רעכיוה ַא רהעז :ןעוועג ןענייז סָאד ,טײקמַאזקרעמפיוא

 ןעטלַא ,סָאמ ןייז ךָאנ טינ ,ןעצרוק ַא ןיא דנעה עטרעייפעגנָא טיט ןָאזרעּפסנַאמ

 ,ןעגיוא עכילקערש טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא עוויאַאנ ,עצרַאװש טימ ,לעטנַאמ

 רהעז ןעוועג זיא עכלעוו ,רעמיצנעיורפ עכילבעיל ,עגידלעקניירּפש-רעמוז ַא ןוא

 | | | = .טדיילקעג קַאמשעג ַא ןהֶא ןוא טכעלש

 ןיא יטיק סָאה ,עשיסור ןענייז ןעשנעמ עגיזָאד איד זַא גידנענעקרעד

 ןעדנערהיר ןוא םענהעש ַא ייז ןענעוו ןעסַאפרעפ ןעביוהעגנָא ןיוש עיזַאטנַאּפ רהיא

 סָאד זַא ,עטסיל-ךוק רעד ןופ טסואוורעד ךיז טָאה ןיטסריפ איד ןעוו רעבָא .ןַאמָאר

 "רע ןיטיק איז טָאה ,אנועיַאלָאקינ אירַאמ ןוא ןיוועכ יאלאקינ ןעוועג ןענייז

 עלַא ןוא ,זיא ןיוועל רעניזָאד רעד שנעמ רענעברָאדרעפ ַא רַאפ סָאװ ,טרהעלק |

 .ןעדנואוושרעפ רהיא ןופ ןענייז ןענָאזרעּפ ייווצ עניזָאד איד ןעגעוו ןעיזַאטנַאפ

 זיא רע לייוו רונ ,טלהצרעד רהיא טָאה רעטומ איד סָאװ םעד רעביא ױזַא טינ

 ןענַאזרעּפ איד ּךיז ןעבָאה ןיטיק רַאפ ןוא ,ןעניטנַאטסנַאק ןופ רעדורב ַא ןעוועג

 וצ םייהנהעוועג ןייז טימ סָאה ןיוועל יַאלָאקינ .םהענעגנאנוא טסכעה ןעזיוועג

 | .גנולקעבא .ןופ להיפעג ַא רהיא ןיא טקעוורע ּפָאק ן'טימ ןעקוצ

 עכלעוו ,ןעגיוא עכילקערש ,עסיורג ענייז ןיא זַא ,טכודעג ךיז טָאה רהיא |

 להיפעג ַא טקירדעגסיוא ךיז טָאה ,רהיא ךָאנ טגלָאפעגכַאנ תונשקע טימ ןעבָאה

 ןענעגעגעב וצ ןעדיימוצכיוא טכוזעג טָאה איז ןוא ,ןעכַאלבָא ןופ ןוא סַאה ןופ

 | .םהיא טימ ךיז

81, 

 -ןיא ןעצנַאג םעד ןעסָאגעג טָאה ןענער א ,גָאט רעטכייפ ַא ןעוועג זיא סע

 דַאג ןיא ךיז ןעסיוטשעג סמערישנעגער טימ ןעבָאה עקנַארק איד ןוא ,הירפ-רעד

 -לֲאּפ רעוקסָאמ םעד טימ ןוא רעטומ רהיא טימ ןעגנַאגעגמורא זיא יטיק .עערעל

 - ,פעקער ןעשיאעּפָארייא ןייז ןיא טעוװעטנַארפעג ךַאלהערפ טָאה רעכלעוו ,קינווָאק

 ןעגנַאגעגמורא ןענייז ייז .טרופקנַארפ ןיא ןעגיטרַאפ ַא טפיוקעג טָאה רע ןעכלעוו

 ןיא רעכלעוו ,ןעניוועל ןעדיימוצסיוא גידנעכוז ,עצרײלַאנ רעד ןופ טייז ןייא ףיוא

 / ןוא דיילק רעלעקנוד רהיא ןיא ,ַאקנערַאװ .טייז רעדנע רעד ףיוא ןעגנַאגעגמורַא

 .ַא טימ ןעגנַאגענמורא זיא ןעדנאר .ענעגױבעגרעטנורַא טױ: טלעטיה עצרַאוװש

 ;לָאמ ןעדעי ןוא ,עערעלַאג רעד ןופ גנייכ רעצנַאג רעד ןיא ןיזיוציארפ רעדנילב

 טימ ןעפראוועגרעביא ךיז ייז ןעבָאה ,יטיק טימ טנעגענעב ךיז טָאה שיז ןעוו

 יד יי יי .ןעקילב עכבילדניירפ
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 -לָאפכאנ ,יטיקי טגָאזעג טָאה -- ןעדייר רהיא טימ ךיא ןאל ,ַאמַאמ ---
 איז זַא גידנעקרעמַאב ןוא ןידניירפ עטנאקעבנוא רהיא ןעניוא איד טימ גידנעג
 .ןעמוקפיונוצ טרָאד ךיז ןענָאק ייז זַא ןוא לַאוװק םוצ וצ טהעג

 -נוקרע רעהירפ רעסעב ךיז לע ךיא ,ױזַא טסגנַאלרעפ וד ביוא ,אי --
 -- רעטומ איד טרעפטנעעג טָאה -- ןהעגוצ ןיילַא לעװ ןוא רהיא ןעגעוו ןעגיד
 ביוא .עקנַאינַאּפמָאק א סיוועג סערעדנאזעג ןענופעג רהיא ןיא אוד טסָאה סָאװ
 בָאה ךיא .להַאטש םַאדַאמ טימ טּפַאשטנַאקעב ןעסילש ךיז ךיא לעוו טסליוו וד
 -יוהפיוא ץנָאטש ןיטסריפ איד .טגיילעגוצ טָאה -- ןירעגעווש ַא ערהיא טנָאקעג
 ,ּפָאק םעד גידנעב

 סָאװ םעד ןופ טגידיילעב זיא ןיטשריפ איד זַא ,טסואוועג טָאה יטיק
 יטיק .רהיא טימ ךיז ןענָאקעב וצ טדיימעגסיוא יבָאקַאי טָאה להַאטש םַאדַאמ איד
 | ,טרעדָאפעג טינ סָאד טָאה

 טגָאזעג איז טָאה -- !ןיא איז .עכילבעיל ַא ראפ סָאװ רעדנואוו ַא --
 רעד ןיזיוצנַארפ רעד טָאה ענעי ןעוו ,טייצ רעד ןיא ַאקנערַאװ ףיוא גידנעקוק
 | .ךילבעיל ,ךַאפנייא זיא םעלא איוו ,קוק א טיג -- ןָאלג א טגנַאל

 ןעשטייד םעד טימ ןוא עמַאד ןייז טימ ןיוועל ןעמוקעגנָא זיא ייֵז ןעגעקטנַא
 ךיז ןעבָאר ייז .טדערעג ךיוה ןוא ןייב םעּפע טָאה רע ןעכלעוו טימ ,רָאטקָאד
 ןעבָאה ייז איו ,ייז טימ ךיז ןענעגעגעב טינ ןוא קירוצ ןהעג וצ םוא ,טרהעקעגבָא
 ךיז טָאה ןיוועל .תולוק רונ ךערּפשעג ןעכיוה ןייק םינ ןיוש טרעהרעד גנולצולּפ
 - םורַא .טציהעג .ךיוא ךיז טָאה רָאטקָאד רעד ןוא ,ןעירשעג טָאה ןוא טלעטשעגבא
 ןוא ,קעווא לענש ןענייז יטיק ןוא ןיטסריפ איד ,לעדער ַא ןעבילקעגנָא ךיז טָאה
 ןעגעוו ןעניפענוצסיוא םוא פעדער םוצ ןענַאטשענוצ ךיוא זיא קינווָאקלָאּפ רעד
 -ןֶא קינווָאקלאּפ רעד ייז טָאה םורַא טונימ עכילטע ןיא .ךיז טלעדנאה סע סָאװ
 | .טנַאיעג

 .ןהָאטעג גערפ ַא ןיטסריפ איד טָאה -- ? ןעוועג טרָאד סָאד זיא סָאװ --
 ןייא --- קינוװָאקלָאּפ רעד טרעפטנעעג טָאה --- ! עדנַאש ןוא ךַאמש ---

 ןעשיסור ַא טימ ךיז ןעפערט וצ טינ ,ארומ טָאה רענייא סאו ראפ רונ זיא ךַאז
 ,רָאטקַאד םעד טימ טגירקוצ ךיז טָאה ררעה רעכיוה רעגיזָאד רעד ;דנַאלסיױא ןיא
 טינ םהיא טלייה רענעי סָאװ ,רַאפרעד יירעלדיז עסַאמ ַא טדערעגנָא םהיא טָאה
 -וייא .ןעקעטש ן'טימ םהיא ןעגעג ןעטסָאמרעפ רַאגָאז ךיז טָאה ןוא ליוו רע איוו
 .!עדנַאש א ךַאפ

 טימ ונ -- ןיטסריפ איד טנָאזעג .טָאה --= } םהענעגנַאנוא איוו ,ךא --
 -? טנידנעענ ךיז טָאה סָאװ

 ...עגיזָאד איד טשימענניירַא ןעטימ ןי א ךיז טָאה ָאד סָאװ ,קנַאד ַא --
 ךיוא איו ןיא ךיז טכוד עשיסור ַא .לעמעווש ַא איוו עלעטיה איד טנַארט סָאװ
 .קינװַאקלָאּפ רעד טגָאזעג טָאה --

 .יטיק טגערפעג דיירפ טימ טָאה --- 3 אקנערַאוװ לעזַאמדַאמ---
 -עג טָאה איז : עלַא ןופ רעהירפ ןענופעגנייא ךיז טָאה איז .איז .אי --

 .טרהיפעגנקעווַא םהיא טָאה ןוא םערא ןרעטנוא ןד ועה םעד ןעמונ

248 



 אנינעראק אננא

 = רעטומ רעד ןהָאטעג גָאז ַא יטיק טָאה -- ַאמַאמ ,רהיא עהעז ---- 2
 ,רהיא ןופ טקיצטנע ױזַא ןיב ךיא סָאװ ראפ ץלַא ךיז טרעדנואוו רהיא' ןוא

 -עבנוא רהיא גידנעטכַאבָאעב ,יטיק טָאה ןָא גָאט ןעדנענלָאפ געד ןופ
 עמַאד ןייז טימ ןוא ןיוועל טימ ןיוש זיא איז זַא טקרעמאב ןידניירפ עטנַאק
 ,סעשזעטָארּפ עגירעביא ערהיא טימ ןעוועג זיא איז איוו ןעגנוז יצעב עבלעזיד ןיא
 סָלַא טנעידעג טָאה ,טכַארברעּפ ייז טימ טָאה ,ייז וצ טפָא ןהעגוצ טגעלפ איז

 | ןייא ןייק ףיוא ןעדייר טנַאקעג םינ טָאה עכלעוו ,יורפ רעד ייאפ ןירעצעזרעביא
 .שיסור ענעגייא רהיא רעסיוא ךַארּפש רעדמערפ

 רעטומ רהיא ייב ךיז ןעטעב וצ ןעביוהעגנָא רעקרַאטש ךָאנ טָאה יטיק
 טינ זיא סע םהעגעגנַאנוא איו ןוא .אקנערַאװ טימ טפַאשטנַאקעב ןעסילש וצ

 וצ גנַאלרעפ םעד ןיא טירש ןעטשרע םעד ןעכַאמ וצ ןיטסריפ רעד ראפ ןעוועג
 ןייז וצ טביולרע ךיז טָאה עכלעוו ,להאטש םַאדַאמ טימ טפַאשטנַאקעב ןעסילש

 ךיז ןעגידנוקרע וצ ןעביוהעגנָא איז טָאה ,סָאװ סימ סייוו רעוו גיד'תולדג ױזַא
 ןופ .ןןעטייהלעצנייא רהיא ןעגעװו טסואוורעד ךיז טָאה איז .אקנעראוו ןעגעוו
 ךיוא ?הָאוובֶא ,ןעדַאש ןייק ָאטינ זיא סע זַא ,ןעסילש טנָאקעג טָאה איז עכלעוו

 -וצ עטשרע איד ןיילַא זיא איז ; טפַאשטנַאקעב רעגיזָאד רעד ןיא ,ןעצונ גינייוו
 : ,רהיא םימ טכַאמעג טנַאקעב ךיז טָאה ןוא אקנעראוו וצ ןעגנַאגעג

 לַאװק םוצ ןעגנַאגעג זיא דעטכָאט רהיא ןעוו ,טייצ א גידנעביילקסיוא

 ןיטסריפ איד זיא ,יירעקעב רעד . ןעגעג טלעטשעגבא ךיז טָאה אקנעראוו ןעוו ןוא
 ,רהיא וצ ןעגנַאגעגוצ

 רהיא טימ טגָאזעג איז סָאה -- ךייא טימ ךיז ןענָאקעב רימ טביולרע ---

 -עג איז טָאה -- טבעילרעפ ךייא ןיא זיא רעטכאט ןיימ --- ?עכיימש ןעגידריוו
 ..ךיא .,טינ ךימ טנָאק רהיא זַא ,ןייז ןָאק סע --- טגָאז

 -טנעעג גיטסַאה טָאה --- ןיטסריפ ,גיטייזנעגעג סלַא רהעמ זיא סָאד ---

 | .אקנעראוו טרעפ
 רעזנוא ראפ ןהָאטעג ןעטכענ טָאה רהיא .טַאהט עטוג ַא ראפ סָאוװ ---

 .ןיטסריפ איד טגָאזעג טָאה -- ! ןַאמסדנַאל ןעגילעזמערַא

 .ןערָאװעג טיור זיא אקנעראוו
 טָאה -- ןהָאטענ טשינ רָאג יךיז טכוד ,בָאה ךיא ; טינ קניידעג דיא ---

 ,טגָאזעג איז
 -בילמהענעגנַאנוא ןופ ןעניוועל טיירפעב טָאה רהיא ,טסייה סָאװ --

 י .ןעטייק
 םהיא בָאד ךיא ןוא ןהָאטעג ףור ַא ךימ טָאה עקנָאינַאּפמָאק ןייז ,אי ---

 ןופ ןעווענ ןעדעירפוצנוא זיא ןוא קנַארק רהעז ןיא רע :ןעניהורעב ןעמונעג
 | .עקנַארק םורַא ןהענוצמורַא טנהָאװעג ןיב ךיא ןוא .רָאטקָאד

 -נַאט רעייא טימ ןָאטנעמ ןיא טנהָאוװ רהיא זַא טרעהעג בָאה ךיא ,אי --

 .עטדנַאװרעפ ערהיא טנעקעג בָאה ךיא .?להַאטש םַאדַאמ ,ךיז טכוד ,עט

 רעבָא ,א מ ַא מ איז ףור ךיא .עטנַאט ןייק טינ רימ זיא איז ,ןייג --- --

 .-יוו טָאה --- ןערָאװעג ןעניוצרע רהיא ןופ ןיב ךיא ; טדנַאוװרעפ טינ ןענייז רימ

 ,אקנעראוו טרעפטנעעג גידנערעוו טיור רעד
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 רהיא ןעוועג ןיא ךילבעיל ױזַא ,ךַאפנייא ױזַא טגָאזעג ןעוועג זיא סָאד

 סָאװ ראפ ןענַאטשרעפ טָאה ןיטסריפ איד זַא ,םינּפ רענעפָא ןוא רעכילטייהרהַאװ
 ,אקנעראוו עניזָאד איד ןעמוקעב בעיל ױזַא טָאה יטיק

 איד ןהָאטעג גערפ א טָאה -- ?ןעניוועל םעד טימ זיא איוו ,ונ ---

 - ,ןיטסריפ
 ,אקנעראוו טרעפטנעענ סָאה -- קעװַא טרהָאפ רע ---

 ,דיירפ טימ גידנענייש ,יטיק ןעננַאגעג לַאוװק ןופ זיא עלייוו רעד ןיא

 עטנאקעבנוא רהיא םטימס טפַאשטנַאקעב ןעסָאלשעגנ טָאה רעטומ רהיא סָאװ
 | ,ןידניירפ

 ...לעזַאמדַאמ טימ ןערעוו וצ סנַאקעב שנואוו רעקרַאטש ןייד ,יטיק ,ונ ---

 -- אקנעראוו טנַאזעגרעטנוא גידנעלכיימש טָאה -- ?אקנעראוו, ---

 | .עַלַא ךימ ןעפור ױזַא
 טקירדעג גידנעגייווש גנַאל טָאה ןוא דיירפ ןופ ןערָאװעג טיור זיא יטיקי

 ,קורד רהיא ףיוא סרעפטנעעג טינ טָאה עכלעוו ,דניירפ םעיינ רהיא ןופ דנַאה איד
 -עג טינ טָאה דנַאה איד .סיטיק ןיא ןעניל גנַאל דנַאה רהיא ןעזָאלעג טָאה רונ

 טָאה םינּפ סאקנעראוו לעזַאמדַאמ רעבָא ,קורד ןעכילדניירפ םעד ףיוא טרעפטנע
 ,טפַאשקנייב טימ טשימעג ?הָאוובָא ,דיירפ ןופ לעכיימ / ַא טימ טניישעגפיוא
 | .רענהייצ ענהעש רעבָא ,עסיורג גידנענעפעוצ

 ,טנָאזעג איז טָאה -- ,ןעשנואוועג סָאד גנַאל ןיוש ןייֵלַא בָאה ךיא ---
 ...טגיטפעשאב ױזַא טייז רדיא רעבָא --

 טָאה -- טניטפעשעב טינ ּךַאז ןייק טימ ןיב ךיא ,טרהעקרעפ ,ךיא ---

 ןעזָאלרעביא טזומעג איז טָאה טונימ רעבלעזרעד ןיא רונ ,טרעפטנעעג אקנעראוו
 ַא ןופ רעטכעט ,ךַאלדיימ עשיס:- עניילק ייווצ םוראוו ,עטנַאקעב עיינ ערהיא
 ,רהיא וצ ןעפָאלענ ןענייז ,ןעקנַארק

 .ןעירשעג ייז ןעבָאה -- ! טפור ַאמַאמ איד ,אקנעראוו ---
 .ייז טימ קעוַא זיא אקנערַאװ ןוא

 ט2

 ןעגעו טנידנוקרע ךיז טָאה ןיטסריפ איד עכלעוו ,ןעטייהלעצנייא איד
 ןענייז ,להאטש םאדאמ וצ תוכיש רהיא ןענעוו ןוא טייהנעננַאגרעפ ס'אקנעראוו
 | : עדנענלַאפ ןעוועג

 טָאה איז זַא ,טלהעצרעד ןעבָאה ענייא רעכלעוו ןענעוו ,להַאטש םַאדַאמ
 טָאה ןַאמ רעד זַא ,טלהעצרעד ןעבָאה ערעדנַא ןוא ןערהָאי יד ןעגנַאגרעד ןַאמ םעד
 -ילקניירק ַא גידנעטש ןעוועג זיא ,גנורהי פפיוא רענעזָאלוצ ןייז טימ טגינייּפעג יז
 דָאנ דניק א ןעריובעג טָאה איז ןעוו .המ שנ רענעביוהענ ַא טימ רעמיצנעיורפ עכ
 ןעברָאטשעג דיילנ דניק סָאד זיא ,ןַאמ רהיא ןופ טג'עג ןעוועג זיא איז איוו םעד
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 -ָאה ארומ ןוא זיא איז רַאבלהיפ איוו גידנעסיוו ,םיבורק ס'להַאטש םַאדַאמ ןוא
 ןעטיבעגרעביא ןעבָאה ,ןעגָאלשרעד טינ איז לָאז טכירכַאנ עניזָאד איד זַא גידנעבה
 ןערָאװעג ןערָאבעג זיא סעכלעוו ,דניק ַא טגיילעגרעטנוא רהיא ןעבָאה ,דניק רהיאי

 ,רעכוק ןעכילרעזייק ַא ןופ רעטכָאט א ,גרוברעטעּפ ןיא טכַאנ רעבלעזרעד ןיא
 -ןַא ,טסואוורעד ךָאנרעד ךיז טָאה ?הַאטש םָאדַאמ .אקנעראוו ןעוועג זיא סָאד

 ןעהיצרע וצ ןעגָאלשעגרַאפ טָאה רונ ,רעטכָאט רהיא טינ ןעוועג זיא אקנעראוו
 טינ אקנעראוו ייב עטדנאוורעפ ןייק ןענייז םעדי ךָאנ דלַאב ץנַאג זַא טרפב ,איז
 .ןעבילבעג

 -סיוא ןיא טנהָאװעג רהָאי ןהעצ םלַא רהעמ ןיוש טָאה ?הַאטש םַאדַאמ
 גידנעהעטשפיוא טינ להָאמנייק ןוא גידנערהָאּפסױרַא טינ ץעגרע ,ןעדיז ןיא ,דנַאל
 טָאה להַאטש םַאדַאמ ןזַא ,טגָאזעג ןעבָאה ענינייא ןוא .טעב ןופ
 ַא סלַא גנונעקרענַא עכילטפַאשלעעעג א ןעברעװרע טלָאװעג ךיז
 ,טדערעג ןעבָאה ערעדנַא  ;יורפ עזעיגילער רהעי עגיטעהטלהָאװ
 עשילַארָאט-ךױה עגיבלעזעיד ןעװעג ןעצרַאה ןיא ןזיא איז : ןַא
 איז איוו ,ערעדנַא רַאפ ןהָאט וצ סעטוג םוא עקַאט טבעלעג טָאה עכלעוו ,ןָאזרעּפ
 ןעביולנ ןעכלעוו וצ ,טסואוועג טינ טָאה רענייק ,טלעטשענסױרַא ןיילַא ךיז טָאה
 ,םענווַאלסָאװַארּפ רעדָא ןעשיטנַאטסעטָארּפ ,ןעשילוטַאק םוצ -- טגנַאלעב אז
 ןעגנוהיצעב עכילדניירפ ןיא ןענַאטשעג זיא איז ,רעכיז ןעוועג זיא ךַאז ןייא רעבָא
 .סנעביולג ןוא ןעכריק עלַא ןופ רטהעטשרָאפ איד וצ

 ,עלַא ןוא ;דנַאלסיוא ןיא גידנעטש טנהָאװעג רהיא טימ טאה אקנעראוו
 טבעילעג ןעבָאה ןוא טנעקעג ןעבָאה ,להַאטש םַאדַאמ טנעקעג וונ טָאה סע רעוו
 ןעגעוו ךיז גידנעסיוורעד .ןעפורעג איז ןעבָאה עלַא איו ,אקנעראוו לעזַאמדַאמ
 לָאז סע סָאװ טשינרָאנ ןענופעג טינ ןיטסריפ איד טָאה ,ןעטייהלעצנייא איד
 ,אקנעראוו טימ טפַאשטנַאקעב עטנעהָאנ ןעסילש וצ רעטכָאט רהיא ןערעטש ןיירעד
 -עג טָאה איז : ןערעינַאמ ןוא גנוהיצרע עטונ ַא טָאהעג טָאה אקנעראוו זַא טרפב

 "ענרעביא טָאה -- ךילכעזטּפיוה ןוא ,שילננע ןוא זױצנַארפ ןעניטכערּפ ַא טדער
 -קנַארק רהיא רעביא סָאװ ,טסירדרַאפ רהיא זַא ,סורג א ?הַאטש םַאדַאמ ןופ ןעבעג
 .ןיטסריפ רעד טימ ןערעוו וצ טנאקעב ןענינגרעפ םעד ןופ טביורעג איז זיא טייה

 . ןעוו ,דניירפ רהיא ןופ ןערָאװעג טקיצטנע רהעמ ןוא רהעמ ץלַא זיא יטיק
 רהיא ןיא איז טָאה גָאט ןעדעי ןוא אקנעראוו טימ ןערָאװעג טנאקעב זיא איז

 אקנעראוו זַא ,טנידנוקרע ךיז טָאה ןיטסריפ איד ןעוו ,תולעמ עיינ ץלַא טקעדטנע
 .ןעגניז ןוא סדנעבא ייז וצ ןעמוק וצ ןעדַאלעגנייא רדיא איז טָאה ,ןהעש טגניז

 ,עטוג ַאזַא טינ ;אנאיפ ַא ןארַאפ ןיא זנוא ייב ןוא ,טלעיּפש יטיק ---

 איד סגָאזעג טָאה -- ןעגינעגרעפ סיורג ןעכַאמ זניא טעוו רהיא רעבָא ,תמא
 -עב ןיטיק רַאפ טציא ןיא רעכלעוו ,לעכיימש ןעטרעטַאמענ רהיא טימ ןיטסריפ

 טָאה אקנעראוו זַא ,טקרעמַאב טָאה איז םוראוו ,ןעוועג םהענעגנאנוא סנרעדנָאז

 ןוא ןעמוקעג אקנעראוו סדנעבַא זיא ןעגעווטסעד ןיפ .ןעגניז וצ טינ טסול ןייק

 ןעדַאלעגנייא טָאה ןיטסריפ איד .ןעטָאנ טימ טפעה ַא טכַארבעג ךיז טימ טָאה

 .קינוװָאקלָאּפ םעד ןוא רעטכָאט רעד טימ אנוועינעגוועי איראמ

 ָאד סָאװ גיטלינכיילג ןעצנַאנ ןיא ןייז וצ ןעהעזענסיוא טָאה אקנעראוו
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 םוצ ןעגנַאגענוצ ךיילנ זיא איז ןוא ןענָאזרעּפ עטנאקעבנוא ץלַא ןעוועגנ ןענייז
 ןעגנוזעג טָאה איז רעבָא ,ןערינַאּפמָאקַא ןיילַא ךיז טנַאקעג טינ טָאה איז .אנאיּפ
 ,טרינַאּפמַאקַא רהיא טָאה ,טלעיּפשעג טוג טָאה עכלעוו ,יטיק .ןעטָאנ ןופ טוג רהעז

 יריפ איד רהיא טָאה -- טנַאלַאט רעכילנהעוועגנוא ןַא זיא ךייא ייב ---
 ,קיטש עטשרע סָאד ןעגנוזעגכרוד ןהעש טָאה אקנעראוו איוו םעד ךָאנ טגָאזעג ןיטנ

 .איז טביולעג ךיוא ןוא טקנַאדעג ןעבָאה רעטכַאט רעד טימ אנוועינעגוועי אירַאמ

 -- רעטסנעפ ןיא גידנעקוק ,קינווָאקלאּפ רעד טגָאזעג טָאה -- טהעז --
 .ןערעה וצ ךייא ןעבילקעגנָא ךיז טָאה סע םוקילבוּפ ַא רַאפ סָאוו

 לעדער עשביה ַא ןעבילקעגנָא ךיז טָאה רעטסנעפ םורא ,ךילקריוו ןוא
 | .ןעשנעמ

 -אוו טָאה -- ןענינעגרעפ ךייא טכַאמ סָאד זַא ,ןרעג רהעז ןינ ךיא -- :
 | ,ךַאפנייא טגָאזעג אקנער

 טקיצטנע זיא איז .דניירפ רהיא ףיוא טקוקעג ץלָאטש טימ טָאה יטיק

 ןופ רהעמ רונ ,טכיזעג רהיא ןופ ,עמיטש רהיא ןופ ,טסנוק רהיא ןופ ןערָאװעג
 אקנעראוו סָאװ ןופרעד ,ןערעינַאמ ערהיא ןופ ןערָאװעג טקיצטנע איז זיא סעלַא
 ןעוועג ןיא ןוא ,גנאזעג רהיא ןופ לעיפ ױזַא טכַארטעג טינ רָאג ,גיטנעק ,טָאה

 ףרַאד : טגערפעג איוו זיולב טָאה איז ; ןעגנוביול איד וצ גיטלינכיילג ןעצנַאג ןיא
 ? גונעג ןיוש רעדָא ןעגניז ךָאנ ןעמ

 איוו --- יטיק ךיז רַאפ טכַארטעג טָאה -- ןעוועג ךיא טלָאװ סָאד ןעוו;
 רעד ףיוא ןעקוק וצ טהערפעג ךימ טלָאװ איוו ! טריצלָאטש טימרעד ךיא טלאוו
 -עב רהיא .ךיילנ ץנַאג סָאד ןיא רהיא רַאפ ןוא .רעטסנעפ איד רעטנוא עסאט
 .ַאמַאמ רַאפ סעמהענעגנַא סָאװ ןהָאט ןוא ןענאזטנע וצ טינ שנואוו רעד רונ טגעוו
 טינ ךַאז ןייק ףיוא טפַארק איד רהיא טינ סָאװ ? ןַארַאפ רהיא ןיא זיא עשז-סָאװ

 ןעסיוו ןעלעוו סָאד ךיא טלָאװ איוו 4 גיהור-ניגנעהבַאנוא ןעביילב ןוא ןעקוק וצ
 ךיז גידנעקוקנייא ,יטיק טכַארטעג טָאה -- !  רהיא ןופ סָאד ךיז ןענרעלסיוא ןוא
 -אוו ןוא ,ןעגניז ךָאנ ןאקנעראוו ןעטעבעג טָאה ןיטסריפ איד ,םינּפ םעד ןיא

 גידנעהעטש ,טוג ןוא ךילטקניּפ ,ךיילג ױזַא ךיוא קיטש ַא ןָאנ ןעגנוזענ טָאה אקנער
 ,רערענאמ רהיא טימ טקַאט םהיא ףיוא גידנעּפאלקבָא ןוא אנאיפ ןעבעל דאדנ
 ,דנַאה רעלעקנוד

 סעשינעילַאטיא ןַא ןעוועג דיא טפעהךןעטָאנ ןיא קיטש עדנעגלָאפ סָאד

 .אקנעראוו ֹוצ סקוקענמוא ךיז טָאה ןוא עידולערּפ איד טלעיּפשענ טָאה יטיק .,דעיל
 .גידנערעוו טיור אקנעראוו טגָאזעג טָאה -- ןעּפיהרעביא איד רימַאל ---
 ףיוא ןעניא ערהיא טלעטשענבָא ןעקָארשרע ןוא ךילנַארפ טָאה יטיק

 : ,םינּפ סאקנעראוו
 איד גידנערהעקרעביא ,טגָאזעג גיטסַאה איז טָאה -- עטייווצ סָאד ,ונ ---

 .ןעדנוברעפ סעּפע ןיא דעיל םענעי טימ זַא ,ןענַאטשרעּפ ףיילנ טָאה ןוא רעטעלב
 ףיוא דנַאה איד גנידנענײלקעװַא ,אקנעראוו טרעפטנעעג טָאה ,ןיינ ---

 ךיוא טָאה איז ןוא -- ןעגניז סָאד רימָאל ,ןיינ --- גידנעלכיימש ןוא ןעטָאנ איד
 .רעהירפ איוו ױזַא ,טונ ןוא גיטולבטלַאק ,גיהור ױזַא ךיוא ןעננוזעגכרוד קיטש סָאד

 זיא ןעמ ןוא טקנַאדעג רעדיוו עלַא רהיא ןעבָאה טגידנעעג טָאה איז ןעוו
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 -יילק ןיא ןעגנַאנעגסיױרא ןענייז ןאקנעראוו טימ יטיק .ןעקנירט עעהט ןעגנַאגעג
 .זיוה ןעבעל ןעוועגנ זיא רעכלעוו ,לעטרעג םענ

 טימ סעּפע גנורעניארע ןַא ןעדנוברעפ זיא ךייא ייב זַא ,תמא טינ --

 ןיילב .ןעלהעצרעד טינ רימ טפרַאד רהיא --- יטיק טגערפעג טָאה -- ?דעיל םענעי
 ,תמא זיא סָאד ביוא רימ טגָאז

 טנָאזעג ךַאפנייא טָאה -- ןעגָאז ךייא לעװ ךיא ? טינ סָאװ רַאפ ,ןיינ ---
 ,אי -- טצעזעגטרָאפ איז טָאה רעפטנע ןייק ףיוא גידנעטרַאװ טינ ןוא ,אקנעראוו
 טבעילעג בָאה ךיא .ערעווש ַא רהעז ןעוועג לָאמַא זיא ןוא גנורעניארע ןַא זיא סָאד
 | .ןעגנוזעג םהיא סָאד בָאה ךיא ןוא ןעשנעמ ןייא

 טקוקעג עבעיל טימ ןוא גידנעגייווש ןעגיוא ענעפַא עסיורג טימ טָאה יטיק = |
 ,אקנעראוו ףיוא|

 ןייז רעבָא ;טבעילעג ךימ טָאה רע ןוא טבעילעג םהיא בָאה ךיא ----
 טנהָאװ רע .רערעדנַא ןַא טימ טַאהעג הנותח טָאה רע ןוא טלָאװעג טינ טָאה רעטומ
 עג טינ טָאה רהיא .?הָאמ עכנַאמ םהיא העז ךיא ןוא ,זנוא ןופ סייוו טינ טציא
 ןיא ןוא טגָאזעג איז טָאה -- ?ןַאמָאר ַא ןעוועג ךיוא זיא רימ ייב זַא ,טקנייד
 איז טָאה רעכלעוו ,לערעייפ רענעי טקעקניפעג םיוק טָאה םינּפ םענהעש רהיא

 .ןעטכיולעב ןעצנַאג ןיא לָאמַא |
 -סנַאמ 8 ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו .טקניידעג טינ בָאה ךיא טסייה סָאװ ---

 ךייא בָאה ךיא איוו םעד ְּךֶאֹנ ןעבעיל טנַאקעג טינ םענייק ךיא טלָאװ ,ןָאזרעּפ
 ןעסעגרַאפ טנַאקעג ךייא רע טָאה ױזַא איוו ,טינ זיולב העטשרַאפ ךיא .טנעקרעד
 ץרַאה ןייק טָאה רע --- ךילקיגגנוא ךייא ןעכַאמ ןוא גנַאלרעפ סרעטומ ןייז בעילוצ
 | .טַאהעג טינ

 ; ךילקילגנוא טינ ןיב ךיא ןוא ,שנעמ רעטוג ַא רהעז זיא רע ,ןיינ ,ָא --
 -- 4 ןעגניז טינ רהעמ ט טנייה רימ ןעלעוו ,ונ .ךילקילג רהעז ןיב ךיא ,טרהעקרַאפ
 .זיוה םוצ גידנעהעג ןהָאטעג גערפ ַא איז טָאה

 -עג ַא טָאה --- ! טייז רהיא ענהעש א רַאפ סָאװ ,עטוג ַא רַאפ סָאװ ---
 ךיא ןעוו -- ןהָאטעג שוק א ןוא טלעטשעגבא איז טָאה ןוא יטיק ןהָאטעג יירש
 ! ךייא וצ ךילנהע ןעוועג עלעסיבַא סנעטסנינייוו טיצוו

 יזא טוג טייז רהיא ? ןעצימע וצ ךילנהע ןייז רהיא טפרַאד סָאװ וצ ---

 ןוא ןעטפנַאז רהיא טימ | גירנעלביימש ,אקנעראוו טנָאזעג טָאה -- טייז רהיא איוו !
 .,לעכיימש ןע:לימ

 עלייוו א ןעציז רימָאַל ,טרַאװ ..,רימ טגָאז ,ונ .טינ רָאג גיוט ךיא ,ןיינ ---
 ,טגָאז -- ךיז ןעבעל לעקנייב ן'פיוא איז גידנעצעזקעווַא ,יטיק טגָאזעג טָאה - -
 רעייא טעטכַאעג טינ טָאה שנעמ א זַא ,ןעקנייד וצ גנוגידיילעב ַא טינ ןעד סָאד זיא
 יי ...? טלָאװעג טינ טָאה רע זַא ,עבעיל

 טָאה רע זַא ,ביולנ ךיא ;טעטכַאעג טינ טָאה רע זַא סָאד טגָאז רעוו ---
 ...ןהוז רעמַאזכרָאהעג ַא ןעוועג זיא רע רעבָא ,טבעילעג ךימ

 -יוו סרעטומ רעד טיו 9 טלעדנַאהעג טינ טלָאװ רע ןעוו איוו רעבָא ,אי --

 עגסיורא ןיוש טָאה איז זַא גידנעלהיפ יטיק טגָאזעג טָאה -- ...3 ןיילַא רונ ,ןעל
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 רעד טױמ טקעדראפ ךיז טָאה רעכלעוו ,םינּפ רהיא ןזַא ןוא סינמייהעג רהיא ןעבעג
 ,ט'רסמ'רעפ רהיא טָאה עדנאש ןופ טייקטיור

 ךימ ןוא טכעלש טלעדנַאהעג טָאה רע זַא ,ןעסייה סָאד טלָאװ ןאד --

 -נעהעטשרעפ ,אקנעראוו טרעפטנעעג טָאה -- ןעסירדרעפ טינ םהיא ןעגעוו טלָאװ
 .יטיק ןעגעוו רונ רהיא ןעגעוו טינ ןיוש ךיז טלעדנַאה .סָאד זַא ,םינּפַא גיד

 .ןעהייצרעפ טינ ךיז סע ןָאק ךיא ; םהיא סָאה ךיא ---

 טנַאועג טָאה -- רַאבלהיפ ,רהיא איו ןייז ױזַא טלָאװ ךיא ןעוו ,ךַא --

 ןיא סָאד ןוא ,טלהיפעג טינ סָאד טלָאו סָאװ ,?לעדיימ ןייק ָאטינ -- אקנעראוו
 איד טימ סעֶלַא גידנעפורנָא ,אקנעראוו טגָאזעג טָאה -- ? םינ רעדָא טציא םהיא

 .ןעמענ
 ןָאק גנוגידיילעב ַא -- יטיק טנַאזעג טָאה -- 4 גנוגידיילעב איד רעבָא --

 גידנענָאמרעד ,טגָאזעג איז טָאה -- ןעסעגרעפ טינ רָאט ןעמ ,ןעסעגרעפ טינ ןעמ
 ,טלעטשעגבא ךיז טָאה קיזומ איד ןעוו ,לאב ןעטצעל םעד ףיוא קילב רהיא ךיז

 -כעלש ןייק ךָאד טָאה רהיא ? גנונידיילעב איד טחעטשעב סָאװ ןיא ---
 ? ןהָאטעג טינ סעט

 .ךילדנעש -- טכעלש סּלַא רעגרע ךָאנ --

 טניילענפיורא טָאה ןוא ּפָאק ן'טימ ןהָאטעג לעקַאש ַא טָאה אקנעראוו
 . ,דנַאה סיטיק ףיוא דנַאה רהיא

 -- טגָאזעג איז טָאה -- טייקכילרנעש איד טהעטשעב סָאװ ןיא רעבָא --

 ניטלינכיילנ ךייא וצ זיא רעכלעוו ,ןעשנעמ ַא ןעגָאז טנַאקעג טינ ךָאד טָאד רהיא
 ,םהיא טבעיל רהיא זַא

 :טָאה רע ,טרָאװ ןייא ןייק ,טגָאזעג טינ לָאמ ןייק בָאה ךיא .טינ ,סיוועג ---
 .ןערעינַאמ ןארַאפ ןענייז סע ,ןעקילב ןַארַאפ ןענייז סע ; ןיינ ,ןיינ .טסואוועג רעבָא
 ,ןעסעגרַאפ טינ סָאד ךיא לעװ ןעבעל לָאז ךיא ןעוו רהָאי טרעדנוה

 רהיא טבעיל ,ןיא ענַארט איד .טינ העטשרעפ ךיא 4 עשזיסָאװ זיא --
 ,גיטכיוו םינ ױזַא סעלַא

 רהיא ןיא נידנעקוק יטיס טגערפעג טָאה --- ? גיטכיוו זיא עשז-סָאװ ---
 .גנורעדנואוורעפ ענירעגניינ טימ םינּפ

 .אקנעראוו טנַאזעג גירנעלכיימש טָאה --- גיטכיוו זיא סעלעיפ ,ךַא --
 ? ךילמענ עשזיסָאוװ --
 ,אקנעראוו טרעפטנעעג טָאה --- ןַארַאפ זיא סערעגיטכיוו לעיפ ,ָּךַא --

 -רעד רעטכנעפ ןופ ךיז טָאה טונימ רעד ןיא רעבָא .ןעגָאז וצ סָאװ גידנעסיוו סינ
 | : עמיטש סניטסריפ איד טרעה

 ןיא ןיירַא הענ רעדָא לַאש ַא םהענ רעדעװטנע ! לחיק זיא סע ,יטיק ---
 | .בוטש

 גידנעביוהטיוא אקנעראוו טנָאזעג טָאה -- טייצ ןיוש זיא סע ,תמא ---
 .ןעטעבעג ךימ טָאה איז .עהטרעב םַאדַאמ וצ ןהעגניירַא ךָאנ ףרַאד ךיא ןוא --- ךיז

 -טפַאשנעדייל ַא טימ טָאה ןוא דנַאה רעד ייב ןעטלַאהעג איז טָאה יטיק
 סָאד זיא עשז-סָאװ, : טגערפעג קילב ןעדנעטעב ַא טימ ןוא טייקנירעגיינ רעכיק
 ".ךימ טגָאז ,טסייוו רהיא ? טייקניהור ַאזַא טפַאשרעפ סע סָאװ .עטסגיטכיוו
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 סיטיק סָאװ ןעגעוו ,סָאד ןענאטשרעפ טינ וליפא טָאד אקנעראוו רעבָא
 ףרַאד איז ןזַא ,םעד ןעגעוו טקניידעג ןזיולנ טָאה איז .טנערפענ רהיא טָאה קילב
 עעהט וצ םייהרעד ןיא ןייז וצ ןעזייוועב ןוא עהטרעב סםַאדַאמ וצ ןהעגניירַא ךָאנ
 איד ןעמונעגפיונוצ טָאה ,זיוה ןיא ןיירַא זיא איז .רהוא ףלעווצ םוא ,ַאמַאמ טימ
 .ןהעגוצקעוַא ןעבילקעג ךיז איז טָאה ,דעישבא ןעמעֶלַא ןופ גידנעמהענ ןוא ןעטָאנ

 -לאּפ רעד טגָאזעג טָאה -- ןעטיילנעב ךייא לע ךיא ,רונ טביולרע ---
 | | | ,קינווָאק

 כָאה -- ?טכַאנ רעד ייב ןיילַא עני א ןהעג רהיא טעוו איוו ,עקַאט -- 1.
 .ןעשַארַאּפ ןעטסנינייוו ךיייא טימ ןעקיש לעוו ךיא -- ןיטסריפ איד טמיטשעגוצ

 רהיא ןעטלאהקירוצ טנעקעג םיוק טָאה אקנעראוו ַא ,ןעהעזעג טָאה יטיק
 .ןעטיילנעב איז לָאז ןעמ ןעבָאד ףרַאד איז זַא ,רעטרעוו איד ףיוא לעביימש

 להָאמ ןייק טריסַאּפ ריס טימ ןוא ןיילַא ענייא רעמיא העג ךיא ,ןיינ --

 לָאמא ךָאנ טָאה איז .עלעטיה רהיא גידנעמהענ טגָאזעג איִז טָאה -- טשינרָאג

 איד טימ ,זיא עטסגיטכיוו סָאד סָאװ רהיא נידנעגָאז טינ ןוא ,יטיק ןהָאטעג שוק 8
 בלַאה רעד ןיא ןעדנואוושרעפ טירט עטסעפ טימ איז זיא ,עװכַאּפ ןרעטנוא ןעטָאנ |

 -םייהעג איד ךיז טימ גידנעגָארטקעװַא ,טכַאנ רעגידרעמוז רעד ןופ סענרעטסניפ
 -עב עגיזָאד איד רהיא טיג סע סָאװ ןוא גיטכיוו זיא סע סָאװ ,םעד ןעגעוו סינ
 ,ערריוו ןוא טייקגיהור עהטרעווס :עדיינ

38. 

 עב עגיזָאד איד ןוא ?להַאטש םַאדַאמ טימ ןעֶרָאװעג טנַאקעב זיא יטיק

 טַאהעג זיולב טינ טָאה ,אקנעראוו וצ טפַאשדניירפ רהיא טימ ןעמאזוצ טפַאשטנַאק
 ןיא רהיא רַאפ טסיורט א ןעוועג ךיוא זיא דונ ,סולפנייא ןעקרַאטש א רהיא ףיוא

 רהיא רַאֿפ סָאװ ,ןיירעד טסיורט ןעניזָאד םעד ןענופעג טָאה איז .םירוסי ערהיא
 ַא ,טפַאשטנַאקעב רעגיזָאד "עד ןעקנַאדרעּפ וצ טלעװ עיינ ַא טנעפעעג ךיי טָאה
 -רעפ רהיא טימ טַאהעג טינ סעכילטפַאשניימעג ןייק טָאה עכלעוו ,טלעויו עיינ/
 רעכלעוו ןֹופ טייקכיוה רעד ןופ ,ענהעש ַא ,טלעוו ענעביוהעג ַא --- טייהנעגנַאג
  טנעפעעג ךיז טָאה סע .ענעגננַאנרעפ סָאד ףיוא ןעקוק ניהור טנַאקעג טָאה ןעמ

 זיב טָאה יטיק ןעכלעוו ,ןעבעל ןעוויטקניטסניא םעד רעסיוא סעּפע רהיא רַאפ
 | .ןעבעל סעגיטסייג ַא ךיוא ,טבעלעג טציא

 רעבָא ,ןָאיגילער ךרוד טנעפעעג רהיא רַאפ ךיז טָאה ןעבעל עניזָאד סָאד |

 -עגלַא רענעי טימ טַאהעג טינ סעכילטּפַאשניימעג ןייק טָאה סָאװ ,ןָאיגילער .ַא
 עכלעוו ןוא ,ןָא זייוודניק רהיא ןופ טנערעלעג יטיק טימ טָאה ןעמ עכלעוו ,רעניימ
 ן'טימ ןענרהעל ןיא ןוא עכריק ןיא תוליפת ןעווַארּפ ןיא ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה
 ענעביו העג ַא ןעוועג זיא סָאד ; רודיס ןעשייװַאלס ןופ תוניחת איד גינייווסיוא חל
 ןופ עהייר רעצנַאנ ַא טימ ןעדנוברעפ זיא עבלעיו ,עלופסינמייהעג א ,,ןָאיגילער
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 ,רַאפרעד ןעביולג ןָאק ןעמ רונ טינ רעבלעוו ןיא ,ןעלהיפעג ןֹוא ןעקנַאדעג ענהעש
 - .ןעבעיל ןָאק ןעמ עכלעוו רונ ,ןעסייהעג ןעמ טָאה יוזא ?ייוו

 טָאה להַאטש םַאדַאמ ,רעטרעוו ןופ טינ טסואוורעד סָאד ךיז טָאה יטיק
 וצ האנה טָאה ןעמ ןעכלעוו ףיוא ,דניק ןעבעיל ַא טימ איוו ,יטיק טימ טרערעג
 להָאמ ןייא ןיולב ןוא ,דנענוי רענעגייא ןופ גנורעניארע רעד ףיוא איוו ,ןעקוק
 רונ ָאד זיא ןעדייל עכילשנעמ עֶלַא ןיא זַא ,םעד ןעגעוו טנהָאמרעד רהיא איז טָאה
 סע'סוטסריק ןיא זַא ןוא ןעביולג ןוא עבעיל זיא סָאד ,טסיורט םיג סָאװ ךַאז ןייא
 "יא דלַאב טָאה איז רעבָא ,םירוסי עטסוּפ ןייק ָאטינ ןענייז זנוא טימ ריילטימ

 סעּפע ןעגעוו ןעדייר ןעביוהעגנָא ר רהיא טימ טָאה ןוא ךערּפשעג םעד ןעסירעגרעב

 ,סערעדנַא
 ןעדעי ןיא ,טרָאװ ןעדעי ןיא ,גנוגעוועב רעדעי רהיא ןיא טָאה יטיק רעבָא

 רעצנאנ רעד ןיא סנרעדנָאזעב ,ןעפורעגנָא סָאד טָאה יטיק איוו ,קילב ןעשפעמיה

 ןיא -- אקנעראוו ןופ טסואוורעד ךיז טָאה איז סָאװ ,ןעבעל רהיא ןופ עטכישעג|
 טָאה איז סָאװ ןוא "גיטכיוו ןעוועג זיא סָאװ, סָאד טפואוורעד ךיז איז טָאה סעלַא

 .טסואוועג טינ טציא זיב
 ,רעטקַארַאכ ס'להַאטש סַאדַאמ ןעוועג טינ זיא סע ןעביוהעג איוו רעבָא

 ןענייז סע ךילטרעצ איו ,עטכישעג עצנַאג רהיא ןעוועג טינ זיא סע דנערהיר איוו
 ,עגיצ-רעטקַארַאכ עכלעזַא טקרעמַאב רהיא ןיא יטיק טָאה ,דייר ערהיא ןעוועג טינ

 -סיוא זַא טקרעמַאב טָאה איז .טייהנעגעלרעפ ןיא ןערָאװעג זיא איז עכלעוו ןופ

 טלעביימשעג להַאטש םַאדַאמ טָאה ,עטדנַאװרעפ ערהיא ןעגעוו איז גידנעגערפ

 ,טייקסטונ עכילטסירק רַאפ גיסַאּפנוא ןעוועג זיא סע סָאװ ,גנוטכַארעפ ןימ ַא טימ

 -ױטַאק ַא ןעפָארטעג רהיא ייב לָאמ ןייא טָאה איז ןעוו ,טקרעמַאב ךיוא טָאה איז

 "אש ןיא םינּפ רהיא ןעטלַאהעב ןויכ א טימ טָאה להַאטש םַאדַאט זַא ,חלג ןעשיל

 סע גיטכיוו טינ איוו .טלעכיימשעג סנרעדנָאזעב טָאה ןוא רושזאבא ם'ןופ ןעט

 -עג רהיא פָאד טָאה ,טקרעמַאב טָאה איז סָאװ ןעכַאז ייווצ איד ןעוועג ןענייז

 םַאדַאמ ןיא ןעלפייווצ ןעביוהעגנָא טָאה איז ןוא ,טייהנעגעלרעפ ןיא טלעטש
 ,עטדנַאוװרעפ ןהֶא ,עדנעלע ןַא ,אקנעראוו רהיא רַאפ זיא רַאּפרעד רעבָא .?הַאטש
 טינ ךַאז ןייק ןוא ןעצרַאה ןיא גנושיוטטנע רעדנעקנייב ַא טימ ,דניירפ ןהֶא
 טביולרע ךיִז טָאה יטיק רעכלעוו ןענעוו ,טייהנעמָאקלָאפ ענעי ןעוועג ,עדנעשניוו
 -עגרַאפ זיולב ףרַאד ןעמ זַא ,ןענַאטשרעּפ איז טָאה ןאקנעראוו ןופ .ןעמיורט וצ
 ,ןהעש ןוא ךילקיקג ,גיהור אוד טסיב ןַאד ןוא ,ערעדנַא ןעבעיל ןוא ךיז ףיוא ןעס

 .ןייז טלָאװעג יטיק טָאה אזא ןוא

 ןיוש טָאה ,ןיא עטסגיטכיוו סָאד סָאװ ןענַאטשרעפ טָאה איז ןעוו ,טציא
 ךיִז טָאה איז רונ ,ריפַאד ןערעוו טקיצטנע טימ זיולב ךיז טגידירפעב טינ יטיק
 רעכלעוו ,ןעבעל ןעיינ ןעניזָאד םעד ןעבעגרעביא ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ דלַאב
 סָאװ םעד ןענעוו ןעגנולהעצרע סאקנעראוו ןופ .רהיא רַאפ טנעפעעג ךיז טָאה
 טיײברַאעגסיױא ןיוש ךיז יטיק סָאה ,ןעוהט עכלעזַא ערעדנַא ןוא להַאטש םַאדַאמ
 ס'?האטש םַאדַאמ איו ,ךיוא טעו איז .ןעבעל ןעגיטפניק רהיא רַאפ ןַאלּפ א
 -פיוא ,טלהעצרעד ?עיפ רהיא טָאה אקנעראוו רעכלעוו ןעגעוו ,ענילא ,עצינעמילּפ
 ןעלייהטרעפ טעוװ ,ןָאק איז רונ סָאװ טימ ןעפלעה ייז טעוװ ,עכילקילננוא ןעכוז
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 רַאפ ,רעכערברעפ רַאפ ,עקנַארק רַאפ םוילעגנַאװע סָאד ןעזעל טעוװו ,סמוילעגנַאװע
 איו ,רעכערברעפ רַאפ םילעגננאוע סָאד ןעזעל וצ קנַאדעג רעד .עדנעברַאטש
 ןילַא ןענייז סָאד רעבָא .ןיטיק טרעביוצעב סנרעדנַאזעב טָאה ,ענילא טוהט סָאד
 רעד טינ ,טגאזעגסיורא טינ טָאה יטיק עכלעוו ,ןעיירעמיורט עמייהעג ןעוועג
 ,ןאקנעראוו טינ ןוא רעטומ

 -נוא ךיז טניפעג יטיק זַא ,זיולב טקרעמעג ןיטסריפ איד טָאה סננאפנָא
 איז .אקנעראוו ןופ ןוא להַאטש םַאדַאמ רעד ןופ סולפנייא ןעקרַאטש םעד רעט
 רונ טייקגיטעהט רהיא ןיא אקנעראוו ךָאנ יטיק טמהַא זיולב טינ זַא ןעהעזעג טָאה
 -ייר ןיא ,ןערעינַאמ זיא ,גנַאג ןיא וליפא גידנעלעוו טינ ךָאנ רהיא טמהַא איז זַא
 ,טקרעמַאב ןיטסריפ איד טָאה רעטעּפש רעבָא .ןעניוא איד טימ ןטקניוו ןיא ,ןעד

 ץנאנ ,סענערהעקרעביא עניטסייג עטסנרע ןַא רָאפ טמוק רעטכָאט רהיא ןיא זַא
 .?הַאטש םַאדַאמ ןוא אקנעראוו ןופ סולפנייא םעד ןופ גיגנעהכבַאנוא

 . סָאד ןעדנעבא איד ןיא טזעל יטיק איוו ןעהעזעג טָאה ןיטסריפ איד
 סָאװ ,טקניישעג רהיא טָאה להחַאטש םַָאדַאמ איד סָאװ ,םוילעגנאוע עשיזיוצנַארפ
 עכילטפַאשלעזעג סיוא טדיימ איז זַא ; ןהָאט טינ ?הָאמ ןייק רעהירפ טנעלפ איז
 ס'אקנעראוו רעטנוא ךיז ןעניפענ עכלעוו ,עקנַארק איד טכוזעב ןוא טפַאשטנַאקעב
 -נַארק רעד טימ טפָא טגניירברעפ איז זַא ,סנרעדנַאזעב ןוא ,ץוש ןעגיטעהטלהָאװ

 טריצלָאטש גיטנעק טָאה יטיק ,וָארטעּפ רעלהַאמ ןעקנַארק םעד ןופ עילימאפ רעק
 ןופ טייברַא איד עילימַאפ רעגיזָאד רעד ןיא טליפרע טָאה איז סָאװ ,טימרעד
 טַאהעג טשינרָאנ טָאה ןיטסריפ איד ןוא טוג ןעוועג זיא סעֶלַא סָאד .ןירעטרַאװ ַא
 ענידנעטשנא גידנעטשלָאפ ַא ןעוועג זיא יורפ סווָארטעּפ זַא ,טרפב ,ןעגעגַאד
 ,טייקגיטעהט סיטיק טקרעמעב טָאה עכלעוו ,ןיסעצנירּפ איד זא ןוא ,רעמיצנעיורפ

 ןעוועג טלָאװ סעֶלַא סָאד .ךאלמ רעדנעטסיורט איז גידנעפור טביולעג איז טָאה

 ,ןעהעזעג טָאה ןיטסריפ איד ,לעיפ וצ ןהָאטעג טינ סָאד טלָאװ איז ביוא ,טוג רהעז
 ,טגָאזעג רהיא סָאד טָאה איז ןוא ,םערטסקע ןיא ןיירַא טלַאפ רעטכַאט רהיא זַא

 ןיולב טָאה איז ;טרעפטנעעג טשינרָאנ רהיא טָאה רעטכָאט איד רעבָא
 טינ ןעמ רָאט טַאהטלהָאו עכילטסירק ןיא זא ןוא המשנ רעד ןעגעוו טכַארטעג
 טנלאפ ןעמ ואוו טרָאד לעיפוצ ןייז ןָאק איוו .סענירעביא טוחט ןעמ זַא ןעטכַארט
 טשטַאּפ ןעמ ןעוו ,קַאב עטייווצ איד ןעלעטשרעטנוא ןעסייה עכלעוו ,ןערהעל איד

 קעװַא ריד ןופ סמהענ ןעמ ןעוו ,דמעה איד ךיוא ןעבעגבא ןוא ,ענייא ןיא ךיד
 -וצ ךיז טָאה יטיק סאו ,ןעוועג ןעלעפעג טינ רעבָא זיא ןיטסריפ רעד ? דנב םעד
 סָאװ ,ןערָאװעג ןעלעמפעג טינ רהעמ ךָאנ זיא רהיא ןוא ,ןעזָאלעגנײרַא ןיירעד לעיפ

 ,המשנ עצנַאנ רהיא ,ץרַאה רהיא ןענעפעוצ טלָאװעג טינ רהיא רַאפ טָאה יטיק
 ןעטכיזנַא עיינ ערהיא רעטומ רעד ןופ ןעטלַאהעב ןעטלַאהענ ךילקריוו טָאה יטיק

 לָאז איז לייוו ,רַאפרעד טינ םייהעג ןיא ןעטלַאהעג ייז טָאה איז .,ןעלהיפעג ןוא
 רהיא זיא איז ?ייוו רַאפרעד ךַאפנייא רונ ,ןעבעיל טינ ,ןעטכַא טינ רעטומ איד

 .ןעקנַאדעג ערהיא ןענעפע רעכיג איז טלָאװ ןערעדנַא ןא .רעטומ
 טָאה --- זנוא ייב ןעוועג םינ גנַאל ןיוש אנווָאלװַאּפ ַאננַא זיא סעּפע ---

 ןוא ןעפורעג איז בָאה ךיא --- ןעכיוָארטעּפ ןעגעוו לָאמַא ןיטכריפ איד טגָאזעג

 ,ןעדעירפוצנוא איוו יוזא סעפע זיא איז
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 ןהָאטענ גָאז א טָאה -- טקרעמַאב טינ סָאד בָאה ךיא ,ַאמַאמ ,ןייג ---
 .טמַאלפעגפיוא יטיק

 ? ןעוועגנ טינ ייז ייב גנַאל ןיוש אוד טסיב --
 -- גרעב איד ףיוא ריצַאּפש ַא ןעכַאמ וצ ןענרָאמ ךיז ןעביילק רימ ---

 ,יטיק טרעפטנעענ טָאה

 -נעקוקנייא ,ןיטסריפ איד טרעפטנעעג טָאה --- טרהָאפ ,טינ סָאװ רַאפ ---
 ןעפערט גידנעלעוו ןוא םינּפ ןעטמהעשראפ לעסיבַא סרעטכָאט רהיא ןיא ךיז גיד
 .טייהנעגעלרעפ רהיא ןופ עכַאורוא איד

 ןוא גנאטימ וצ טסַאג סלַא ןעמוקעג אקנעראוו זיא גָאט ןעגיזָאד םעד ןיא
 ןעגרָאמ טעװ ןוא טקניידעגרעביא טָאה אנווָאלואּפ ַאננַא זַא ,טרהעלקרע טָאה

 ןיא יטיק זַא ,טקרעמאב טָאה ןיטסריפ איד ןוא .גרעב איד ףיוא ןערהָאפ טינ
 .ןערָאװעג טיור רעדיוו

 ןוא ריד ןעשיווצ סעכילמהענעגנאנוא סעּפע ןעפַארטעג טינ טָאה ,יטיק -- |
 ---ןיילַא ןעבילבעג ןענייז יז ןעוו ,ןיטסריפ איד טנערפעג טָאה -- ? סווָארטעּפ איד
 -ענפיוא טָאה ןוא רעדניק איד רעהַא ןעקיש וצ טרעהעגפיוא איז טָאה סָאװ ראפ
 | | ? רעהַא ןעמוק וצ ןיילַא ךיוא טרעה

 זא ןוא טריסַאּפ טשינרָאנ טָאה ייז ןעשיווצ זַא ,טרעפטנעעג טָאה יטיק

 איו סעפע ןיא אנװַאלװַאּפ אננַא סָאװ רַאפ טינ ןעדעישטנע טהעטשרַאפ איז
 -עג טינ טָאה איז .תמא םעד טרעפטנעעג טָאה יטיק .,רהיא ןופ ןעדעירפוצנוא

 איז רעבָא ,רהיא וצ גנורעדנע סאגווָארטעּפ ַאננַא ןופ עכַאזרוא איד טסואוו
 טָאה איז סָאװ ,סנױזַא ןא ןעסיוטשעגנָא ךיז טָאה איז .ןעסיוטשעגנָא ךיז טָאח|
 טינ ןעגָאז סָאד איז טָאה ןיילַא ךיז וליפא ןוא ןענָאז טנַאקעג טינ רעטומ רעד
 עכלעוו רונ ,טסייוו אוד עכלעוו ,ןעכַאז ענעי ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד .טנַאקעג
 וצ תועט א ךילדנעש ןוא ךילקערש ױזַא : ןיילא ךיז וליפא ןענָאז טינ רָאט ןעמ
 | .ןעּכַאמ

 ערדיא טרעדילנוצ ןעננורעניארע ערהיא ןיא איז טָאה רעדיוו ןוא רעדיוו
 עוויאאנ איד טרעניארע ְךיִז טָאה איז .,עיליכַאפ רעניזָאד רעד וצ ןעננוהיצעב
 ַאננַא ןופ םינּפ ןעניהטומטוג דנור םעד ןיא טקירדענסיוא ךיז טָאה סָאװ ,דיירפ
 -עג ערעייז טנָאמרעד ךיז טָאה איז } ןענעגעגַאב איז טגעלפ איז ןעוו ,אנווָאלוװוַאּפ

 -וצבֶא איו ,ןעננורעוושרַאפ ערעייז ;ןעקנוַארק םעד ןעגעוו ןעכערּפשעג עמייה
 -היפקעווַא ןוא ןעטָאברעפ ןעוועג םהיא זיא עכלעוו ,טײברַא רעד ןופ םהיא ןעהיצ
 רעכלעוו ,לעגניא ןעטסגנוי םעד ןופ טייקנעדנובעגנוצ איד }ןעריצַאּש םהיא ןער
 ןעפָאלש ךיז ןעגייל ןעלעוו טינ טגעלפ רעכלעוו ןוא יטיק ןיימ ןעפור רהיא טנעלפ
 טנהָאמרעד ךיז איז טָאה ךָאנרעד ! ןעווטגנ סעלַא זי סָאד טוג איוו ,רהיא ןהֶא
 טימ ,זלאה רעגנַאל רעד טימ ,ןעווַארטעּפ ןופ רוניֿפ רערעגאמ-רעגאמ רעד ףיוא
 ,ןעגיוא עדנעגַארפ ,עיולב ענייז ,ראָאה עזיורק ערעטיש ענייז ,קָאר םעניורב ןייז
 זימ עטפַאהקנַארק ןייז ןוא גנַאפנָא ןופ ןיטיק ראפ ךילקערש ןעוועג ןענייז עכלעוו
 .טייהנעזעווכַא רחיא ןיא גידעבעל ןוא רעטנומ ןעהעזוצסיוא

 / -ַאמ טפרַאדעג טָאה איז גנוגניירטשנא לעיפיוו ,טנַאמרעד ךיז סָאה איז
 -עג טָאה איז סָאװ ,סיוטשבא ןופ ?להיפעג םעד ןעגיטלעוורעביא וצ ךיז ףיוא ןעכ
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 סעּפע ןעטכַארטוצ-וצ הימ רהיא ןוא עגיטכיזדניווש עֶלַא וצ איוו ,םהיא וצ טלהיפ

 ןעטרעדלימעג ,ןעגידוועמהעש םעד טנָאמרעד ךיז טָאה איז .ןעגָאז וצ םהיא סָאװ

 להיפענ ןערַאברעדנָאז םעד ןוא טקוקעג רהיא ףיוא טָאה רע ןעכלעוו טימ ,קילב
 רהיא ןופ ןייזטסואוועב סָאד ךָאנועד ןוא טייקכילמעווקעבנוא ןוא דיילטימ ןופ

 יא סעלַא סָאד טוג איו .טלהיפענ ייברעד טָאה איז סָאװ ,טייקגיטעהט?הָאװ

 עטצעל איד ,רעבָא טציא .,טייצ עטשרע איד ןעוועג זיא סעֶלַא סָאד רעבָא ! ןעוועג

 ַאננַא .ןערָאװעג טלעּפירקרעפ זיא ,ןעטיבעג סעלַא סָאד ךיז טָאה געט עכילטע

 ןהִא טָאה ןוא םייקכילפעה רעטלעטשרַאפ טימ טנעגעגעב איז טָאה אנווָאלװַאּפ

 .ןַאמ רהיא ןוא ןיטיק טריּפשעגכָאנ רעהפיוא
 -רע סע סָאװ ,דיירפ עדנערהיר עגיזָאד איד זַא ,ןייז ךילנעמ סָאד לָאז,

 סאנווָאלװַאּפ ַאננַא ןופ עכַאזרוא איד זיא ,טמוק איז ןעוו ,םהיא ןיא ךיז טקעוו

 "? רהיא וצ ןערעוו טלַאק
 ןעוועג זיא סעכילריטַאנ טינ סעּפע --- טנָאמרעד ךיז איז טָאה -- אי ,

 טָאה איז ךעוװ ,טייקסטינ רהיא ףיוא ךילנהע טינ רָאג ןוא אנווָאלװַאּפ אננַא ןיא

 : טנָאזעג סורדרעפ טימ ןערעטסענרָאפ
 טלָאװעג טינ טָאה ,ךייא ףיוא טרַאוװעג טייצ עצנַאנ איד ץלַא טָאה רע ---

 ".ןערָאװעג טכַאװשעגבָא רהעז זיא רע ?הָאוובֶא ,ןעקנירט עעפאק ךייא ןהֶא
 -עגנַאנוא ןייז טזומעג טָאה רהיא ןוא ,עכַאזרוא איד ןייז ןָאק סָאד ,אי;

 -עג טָאה -- ךיז ןעקעדוצוצ ,דעלּפ םעד טגנַאלרעד םהיא בָאה ךיא ןעוו ,םהענ

 טָאה רע רונ ,ךַאפנייא ױזַא ןעוועג ךיז טכוד זיא סעלַא סָאד --- יטיק טכַארט

 רימ זַא ,טקנַאדעג גנַאל יוזא טָאה ,דעלּפ םעד ןעמונעג םעווקעבנוא ױזַא סעּפע

 יוזא טָאה רע ןעכלעוו ,טערטרָאּפ ןיימ ,ןַאד ןוא .םעווקעבנוא ןערָאװעג זיא ןיילַא

 ,אי ...! ךילטרעצ ןוא גידוועמהעש ױזַא ,קילב ןייז ךילכעזטּפיוה ןוא .טכַאמענ טוג

 ,ןיינ --- ןיילא ךיז וצ יטיק טלָאהרעדיװ קערש טימ טָאה --- ! סָאד זיא ױזַא ,אי

 *! תונמחר ַאזַא זיא םהיא ףיוא ! ןייז טינ ױזַא ףרַאד ןוא ןייז טינ ןָאק סָאד רעבָא

 .טגָאזעג םעד ךָאנ ךיז איז טָאה
 רהיא ןופ טייקניטכערּפ איד טעטפיגרעפ טָאה לעפייווצ רעגיזָאד רעד

 .ןעבעל םעיינ

34 

 ,יקצַאברעשטש טסריפ טָאה סרוק-רעדעב םעד ןופ עדנע רעד רַאפ ןיוש

 -עב עשיסור וצ ןעגניסיל ןוא ןעדַאב ןייק ןערהָאפעג דַאבסלרַאק ךָאנ זיא רעכלעוו
 טרהעקענמוא ,,טנָאזעג טָאה רע איוו ,טסיינ ןעשיסור טימ ךיז ןעמהענוצנָא עטנאק

 .ענייז וצ ךיז

 ןיא ןעבעל םעד ןעגעוו ןיטסריפ רעד ןוא טסריפ םעד ןופ ןעגנוניימ איד

 .ןיטסריפ איד .ןרעדנַא םעד רענייא עטרהעקרַאפ טַארוקַא ןעוועג ןענייז דנַאלסױא
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 אנינעראק .אננא

 ןעטסעפ רהיא ףיוא גידנעקוק טינ ןוא ןהעש ויא סעלַא זא ןענופעגנייא טָאה
 ךיז סערַאטסעג דנַאלסיוא ןיא איז טָאה ,טפַאשלעזעג רעשיסור רעד ןיא דנַאטש
 -- ןעװעג טינ זיא איז סָאװ ,עמַאד עשיאעּפָאריײא ןַא איו יוזא רָאנ ןייז וצ
 ,טלעטשרַאפ ךיז איז טָאה םוראד ןוא --- התצירּפ עשיסור א ןעוועג זיא איז םוראוו
 רעבָא טָאה טסריפ רעד .םעווקעבנוא רהעז ןעוועג טפָא רהיא רַאפ זיא סע סָאװ
 עשיאעּפָארייא סָאד ,טינ גוט דנַאלסיוא ןיא סָאװ סעֶלַא זַא ,ןענופעג טרהעקרַאפ
 ענייז ראפ ןעטלַאהעג םוראד ךיז טָאה רע ; טסַאל ַא ןעוועג םהיא רַאפ זיא ןעבעל
 דנַאלסױא ןיא ךיז ןעזייוו וצ טכוזעג ןויכ א טימ טָאה ןוא ןעטייהנהעוועג עשיסור
 .טייקכילקריוו רעד ןיא ןעוועג זיא רע רעדייא רעעּפָארייא ןרעגינייוו ַא רַאמ

 -הערפ רעבָא ,רעטרעטַאמעגסיױוא ןא טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה טסריפ רעד
 -עג רעקרַאטש ךָאנ .זיא גנומיטש עכילהערפ ןייז .טגיילעגפיוא רעטנומ ןוא ךַאל
 זַא טכירכַאנ איד .עטלָאװרע גידנעטשלאפ ַא יטיק ןענופעג טָאה רע ןעוו ,ןערָאװ
 ןיא זא ןוא אקנעראוו טימ ןוא להַאטש םַאדַאמ םימ טעדניירפעב ךיז טָאה יטיק
 םעד טשימוצ לעסיבַא ןעבָאה גנורעדנע ןַא ןעמוקעגרָאפ םעד רעביא זיא יטיק
 טכוזרעפייא ןופ ?היפענ ןעכילנהעוועג םעד םהיא ןיא טקעוורע ןעבָאה ןוא טסריט
 איד רעבָא .סולפנייא ןייז ןופ רעטכאט ןייז ןעניוצעגבא םָאה סָאװ ,סעלַא וצ
 טלהעצרעד םהיא טָאה ןיטסריפ איד עכלעוו ,ןעטכירכַאנ עמהענעגנַאנוא עניזָאד
 ,טייקניצרעהטוג ןוא טייקכילהערפ ןופ םי םעד ןיא ןערָאװעג ןעקנורטרעפ ןענייז
 ןיא ןערָאװעג רעקרַאטש ךָאנ ןענייז ןוא ןעוועג לָאמ עֶלַא םהיא ןיא ןענייז עכלעוו
 ,רעדעב עשידַאבסלרַאק איד

 ןעגנַאל ןייז ןיא טסריפ רעד זיא ןעמוק ןייז ךָאנ גָאט ןעטייווצ םעד ףיוא
 טימ עטרַאּפשענרעטנוא ,ןעקַאב עטעשטרַאטסענסיוא עשיסור ענייז םימ לעטנַאמ
 סע .רעדעב איד וצ רעטכָאט ןייז טימ קעװַא ,ןעגַארק ןעטעלאמבארקעגנא ןַא
 -דנעטרעג טימ ךעלזייה עכילהערפ ,ענייר : הירפ"רעדדןיא רענהעש ַא ןעוועג זיא
 ץלַא ,רעדעב איד וצ ןעמוקענוצ ןענייז ייז רעטנהעג סָאװ רעבָא ; ץרַאה סָאד טהערפעג ןעבָאה ןנוז עגיטכיל איד ןוא םיײברַאעג ניטסול ןעבָאה עכלעוו ,ןעטס -נעיד עשטייד ענעסָאנעגנָא רעיב טימ ,עגידנעה-טיור ןוא עניד'םינּפ-טיור ; ךעל
 ןעהעזעגסיוא ןעבָאה עכלעוו ,געוו ן'םיוא עקנַארק ןעפָארטעג ייז ןעבָאה רעטפָא
 ןעטנעדרָאעג-טוג םעד ןופ ןעדנעטשמוא עכילנהעוועג איד ןעשיווצ רעגירעיורט ךָאנ
 -ענ עניזָאד איד ןופ ןערָאװעג טשַאררעביא טינ ןיוש זיא יטיק .ןעבעל ןעשטייד
 ןופ גנַאלק רעד ,סנירג ןופ ץנַאלג רעכילהערפ רעד ,ןנוז עגיטכיל איד .,עצעזנעג
 עטנאקעב עניזָאד איד רַאפ ?עמהער עכילריטַאנ א ןעוועג רהיא רַאפ ןענייז קיזומ
 םעד רַאפ רעבָא .רעפעב וצ רעדָא רעגרע וצ ייז ןיא גנורעדנע איד ןוא רע' םינּפ
 ,רעטסעקרא ןופ ןעגנַאלק איד ןוא ןעגרָאמהירפיינוי םעד ןופ ץנַאלג רעד זיא טסריט
 רעד סנרעדנַאזעב ןֹוא סאו ןעכילהערפ ,םענדָאֿפ ַא טלעיפשעג טָאה רעכלעיו

 -נַאנוא ,גיסַאּפנוא סעּפע ןעהעזעגסיוא ןעבָאה ןעטסנעיד עדנוזעג ןופ קילבנַא
 .ַאמָארייא ןופ ןעקע עֶלַא ןופ ןערהָאפעגפיונוצ רעהַא ךיז ןענייז עכלעוו ,עטיוט-בלַאה ,עכילגעוועב םיוק ,עניזָאד איד טימ גנוגינייארעפ ןיא גידנעטש

 -אוועג סעּפע םהיא זיא ,טרהעקעגדקירוצ םהיא וצ ךיז טלָאװ טפַארק-דנעגוי איד איוו סעּפע ןוא ץלָאטש טלהיפעג ךיז טָאה רע סָאװ ,ףיורעד גידנעקוק טינ
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 עגנוי ןייז ןעוו ,םייהנעגעלרעפ ַא ןיא א'וו ןעוועג זיא רע ןוא םעווקעבנוא ןער

 -נעסיוועג טלהיפעג סעּפע טָאה רע ; טמערַאעג םהיא טימ ןעגנַאנעג זיא רעטכָאט

 -עילג ענעסָאנעב סטעפ טימ ,עסיורג ענייז רַאפ ,גנַאג ןעגיטפערק ןייז רַאפ עסיב

 ןיא רעטעקַאנ ַא ןעניפעג ךיז לָאז רעכלעוו ,שנעמ ַא איוו טלהיפעג טָאה רע רעד

 | | -  | | . ,טפַאשלעזעג ַא

 רע טָאה -- דניירפ עייג ענייד רַאפ רָאפ ךימ לעטש ,רָאפ ךימ לעטש --- |

 .ףךיא -- דנַאה רהיא ןעניובנעלע ןייז טימ גידנעקירד ,רעטכַאט רעד וצ טגָאזעג

 רע סָאװ רַאטרעד םענייד םודפ ןעטפאהלעקע ןעגיזָאד םעד ןעמוקעב בעיל בָאה

 .ךייא ייב ָאד זיא גיטעמוא ,גירעיורט סעּפע רעבָא .טכַאמעג דנוזעג ךיד טָאה

 | | ? רעד זיא רעוו

 -עבנוא ןוא עטנאקעב ענעי ןעמענ איד טימ ןעפורעגנָא םהיא טָאה יטיק

 ןיא גנַאגניירא ןעטכער םייב .טנעגעגעב ןעבָאה ייז עכלעוו ,ןענָאזרעּפ עטנאק

 ,ןירעטיילגעב רעד טימ עהטרעב םַאדַאמ עדנילב איד טנעגעגעב ייז ןעבָאה קרַאּפ

 ןופ םינּפ ן'פיוא קורדסיוא ןעדלימ םעד טימ טהערפעג ךיז טָאה טסריפ רעד ןוא

 טָאה איז .עמיטש סיטיק טרעהרעד טָאה איז ןעוו ,עקזיוצנַארֿפ רעטלַא רעד

 טימ ךיז טדערוצ טייקכילפעה רעשיזיוצנַארפ ןופ כולפרעביא םעד טימ דלַאב

 ןוא ,רעטכָאט עלופטכַארּפ ַאזַא זיא םהיא ייב סָאװ רַאפ םהיא גידנעביול ,םהיא

 ןַא איז גידנעפור ,לעמיה ן'זיב איז ןעביוהעגפיוא ןעגיוא איד ןיא רהיא טָאה איז

 | - .לעגנע-טסיורט א ןוא ?ערעּפ ַא ,רצוא

 זיא 1 רעמונ לעגנע םוראוו ,2 רעמונ לעגנע זיא איז זַא ,סע טסייה ,ונ -- | 

 .טסריפ רעד טלעכיימשעג טָאה -- איז טנאז ,אקנערַאװ לעזַאמדַאמ

 -- לעגנע רעכילקריוו ַא זיא איז ,א --- אקנערַאװ לעזַאמדַאמ ,הֶא --

 - .עהטרעב םַאדַאמ טּפַאכעגרעטנוא טָאה

 גיטסַאה זיא איז .ןיילַא ןאקנעראוו ןעפָארטעג ייז ןעבָאה עערעלַאנ רעד ןיאי

 .לעטייב עטיור עטנַאגעלע ןַא גידנעגָארט ,ןעגעגטנַא ייז ןעגנַאנעג

 "עג רהיא טָאה -- ! ןערהָאּפוצ ןעמוקעג ַאּפַאּפ ןיימ ךיוא זיא טָא ,ונ ---

 | . | | .יטיק טגָאז

 גנוגעוועב ַא טכַאמעג ,ןעוועג זיא רעגייטש רהיא איוו ,טָאה אקנעראוו |

 ןוא גנוגיינרעפ ַא ןעשיווצ ןעטימ ַא סעּפע ןעהעזעגסיוא טָאה סע סָאװ ,ךַאפנייא

 "עג טָאה איז איו ,טסריפ םעד טימ ןעדייר ןעביוהעגנָא ךיילג טָאה ןוא סקינק ַא

 .ךילריטַאנ ,ךַאפנייא ,ןעמעלַא טימ טרער

 'עג רהיא טָאה -- טוג !העז ךייא ןעק ךיא ,ךייא ןעק ךיא ,סיוועג ---

 ,םנעקרעד דיירפ טימ טָאה יטיק ןעכלעוו ןופ ,לעכיימש א טימ טסריפ רעד טגָאז

 ? ױזַא סָאד ךיז רהיא טלייא עשז ןיהָאװ --- רעטאפ םעד טלעפעג דניירפ רהיא זא

 איז --- יטיק וצ ךיז גידנעדנעוו טגָאזעג איז מָאה -- ָאד זיא ַאמַאמ -- |

 טנעדרָארעּפ רהיא טָאה רָאטקָאד רעד ןוא ,ןעפָאלשעג טינ טכאנ עצנַאנ איד טָאה

 .םייברא רהיא סָאד גָארט ךיא .ןעכיורה ןיא ןעגניירברעפ וצ

 ןעו ,טסריפ רעד טגָאזעג טָאה -- 1 רעמונ לעננע רעד סָאד זיא --

 יי .קעװַא זיא אקנערַאוי

 סַאּפש לעסיבַא ןעכַאמ רהעז ךיז טליוו םהיא זַא ,ןעהעזעג טָאה יטיק
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 אנינעראק אננא

 ?ייוו ,ןָאהט טנַאקעג טינ סָאד טָאה רע זַא רעבָא ,גנונעכער ס'אקנערַאװ ףיוא
 .ןערָאװעג ןעלעפעג םהיא זיא אקנעראוו

 "עג רע טָאה --- דניירפ ענייד עלַא דלַאב ןעהעז ױזַא רימ ןעלעוו ,ונ - -
 ערהע איד ןָאהטנָא רימ טםעוו איז ביוא ,להאטש םַאדַאמ ךיוא -- רעטייוו טְנָאָי

 .ךימ ןענעקרעד וצ

 טימ ןָאהטעג גערפ ַא יטיק טָאה --- 4 ַאּפַאּפ ,ןעד איז אוד טסנעק --
 ןיא ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעייפ ןעדנעכַאלבָא םעד גידנעקרעמַאב ,דחּפ
 .להַאטש םַאדַאמ איד טנהָאמרעד טָאה רע ןעוו ,טכריפ םעד ןופ ןעגיוא איד

 יענ לעסיבַא ךיא בָאה ןיילַא רהיא ןוא ,ןַאמ רהיא טנעקעג בָאה ךיא -

 ,ןיטסיטעיּפ א ראפ ןעבירשרעפ ךיו טָאה איז דעדייא ,רעהירפ ךָאנ טנעג

 "עג גערפ ַא טָאה -- לַאּפַאּפ ,ןיטסיטעיּפ ַא סניױזַא סָאדװ זיא סָאוװ --
 איז סָאװ ,סָאד סָאוװ ןיילַא ןופרעד ןעקָארשרעד ןייש ךיז טָאה עכלעוו ,יטיק ןָאהט
 .ןעמאנ ַא טָאה ,להַאטש טאדאמ ןיא טצעשענ ךיוה ױזַא טָאה

 טָאג טקנַאד איז זַא ,זיולב סייוו ךיא .יונעג טינ ןיילַא ךיא סייוו סָאד --

 רעד זיא רהיא ייב סָאװ ,סָאד ראפ וליפַא ..,קילננוא ןעדעי רַאפ ,סעלַא רַאג
 םוראוו ,ךילרעכעל סיוא סָאד טמוק ,ונ .טָאג ךיוא איז טקנַאד ןעברָאטשעג ןַאמ

 רַאפ סָאװ ?סָאד זיא רעוו ןוא ...ןןעבעל טכעלש א רהעז ןעוועג ןיא ייז ןעשיווצ
 ןעקנַארק םעד גידנעקרעמַאב ןָאהטעג גערפ ַא רע טָאה --- !םינּפ רעכילקילגנוא ןַא
 !עבָאה עכלעוו ,ןעזיוה עסייו טימ לעטנַאמ םעניורב ַא ןיא ןַאמ ןעכיוה טיי
 םע עכלעוו ףיוא ,סיפ ענייז ןופ רענייב איד ףיוא טשטיינקעג רַאברעדנָאז ךיז
 .ןענועג טינ שיילפ ןייק זיא

 -יׁש איד ןופ טוה-יורטש ןייז ןָאהטענ ביוה ַא טָאה יירעה רעגיזָאד רעד

 -קנַארק זיא רעכלעוו ,ןרעטש ןעכיוה ןייז טנעפעוצ טָאה סָאװ ראה עזיירק ערעט
 ,םֹוה םעד ןופ ןערָאוװעג טיור-ךיל

 -עוו טיור יטיק טרעפטנעעג טָאה --- רעלהַאמ ַא ,ווָארטעּפ זיא סָאד --
 אננא ףיוא גידנעזייוונָא טנָאזעג איז טָאה --- יורפ ןייז זיא סָאד ןוא --- גייזנער
 ןענייז ייז סָאװ טייצ רעד ןיא טארוקַא ןויכ ַא טימ איוו ויא עכלעוו ,ַאנוָאלװַאּפ
 +"רעביא ןעפָאלעג זיא סָאװ ,דניק סָאד ןָאהט םהענ ַא ןעגנאגעג ,ןעמוקעגרעטנוא|

 | .געוו

 םינּפ רעכילבעיל א ראפ סָאװ ןוא ,םהיא ףיוא תונפחר ַא רַאפ סָאוװ ---
 םינ אוד טסיב עשז סָאװ ראפ -- טסריפ רעד טגָאזעג סָאה -- + ןיא םהיא ייק
 .ןענָאז טלאװעג סעּפע ךיז טכֹוד ריד טָאד רע .?ןעננאגעג"צ

 טימ ךיז גידנַאהט רהעק ַא ,יטיק טגָאזעג טָאה -- ! ןהעגוצ רימָאל ,ונ ---
 -עג גערפ א איז טָאה -- ? םנייה רהיא טלהיפ איוו -- טייהנעסָאלשטנג
 .ן'ווָארטעּפ ןָאהמ |

 טָאה ןוא ןע עקעטש ןפיוא ךיז גידנערַאּפשנא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה רע
 ,טסריפ ן'פיוא ןָאהטענ קוק ַא גידוועמהעש

 -ימ טביולרע --- טסריפ רעד טנָאזעג טָאה -- רעטכָאט ןיימ זיא סָאד ---
 .ןערעו וצ טנַאקעב ךייא טייל
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 אנינעראק אננא

 גידנענעפע ,ןָאהטענ לעביימש ַא ןוא טניינרעפ ךיז טָאה רעלהַאמ רעד .

 .רענהייצ עסייוו עדנעצנעלג ערַאברעדנָאז ענייז
 -עג רע טָאה -- ןיטסריפ ,טראווענ ןעטכענ ךייש ףיוא ןעבָאד רימ ---

 .ן'יטיק וצ טנָאי

 איד גידנעלַאהרעדיוװ ןוא ,סָאד נידנעגָאז ןָאהטעג לעקָאש ַא ךיי טָאה רע
 טשרמולכ רע טָאה סָאד זַא ,ןעזייוו טלָאװעג ?ימרעד רע טָאה ,;נוגעוועב עניזָאד
 .ךיז ןָאהט ?עקָאש ַא ױזַא טלָאװעג

 / אננא ןַא ,טגָאזעג טָאה אקנעראוו רעבָא ,ןעמוק טלָאװעג בָאה ךיא ---

 ,ןערהָאפ טינ טעװ רהיא זַא ,ןעֶנָאי כקישעג טָאה אוווָאלװַאּפ |

 ,וָארטעּפ טגָאזעג טָאה -- ! ןערהָאפ טינ ןעלעוו ריפ טסייה סָאװ ---
 -- יורפ ןייז ןעניוא איד טימ גידנעכוז ,טסוהוצ ךיז טָאה ןוא ןערָאװעג טיור זיא

 ןעקַאנ ןעסייוו ,םעניד ןייז ףיוא ןוא ךיוה ןעפורעג רע טָאה -- !ַאטענַא !אטענא
 .ןרעדָא עקיד איד ןעגיוצעגנָא ,קירטש איו ,ךיז ןעבָאד

 .ןעמוקענוצ זיא אנווָאלװַאּפ ַאננַא
 -עוו רימ זַא ,ןיטסריפ רעד ןעגָאז טקישעג סָאד אוד טסָאה עשזיאיוו ---

 ןייז גידנערילרעפ ;רעטנערענפיוא ןַא טעצּפעשענ רע טָאה -- ? ןערהָאפ טינ ןעל
 | .עמיטש

 ַא טימ אנווָאלװַאּפ ַאננַא טגָאזעג טָאה --- ןיטסריפ  ,ןענרָאמ טוג | --- 
 -רעהירפ ערהיא וצ ךילנהע ןעוועג טינ רָאנ זיא רעכלעוו ,לעכיימש ןעטלעטשרעפ

 ךיז איז טָאה -- ןערעװו וצ טנַאקעב םהענעגנא רהעז -- ןעגנומהענעב עניו

 ,טרָאװעג גנַאל ךייא ףיוא טָאה ןעפ - - טכריפ םוצ ןָאהטעג רהעק ַא
 עוו רימ זַא ,ןיטסריפ רעד ןעגָאז טקישעג סָאד אוד טסָאה עשז איוו -- |

 ; רעזייב ךָאנ רעלהַאמ רעד טעצּפעשעג גירעזייה טָאה -- 4 ןערהָאפ טינ ןעק
 ץְלַא עמיטש ןייז ןעכיורבעג וצ ןעוועג םהיא ןיא סע רערעווש סָאװ וַא גיטנעק

 ' .ןערָאװעג רע זיא רעטיערעגפייא
 -- ןערהָאפ טינ ןעלעוו רימ זַא ,טניימעג בָאה ךיא ,נָאג ןייֵמ ,ךַא ---

 .יורפ ןייז טרעּכטנעעג סורדרעפ טימ טָאו
 טימ ןָאהטעג ךַאמ ַא ןוא טסנהוצ ךיז רע טָאה -- ...טסייה כָאװ --

 | 2 .דנאה רעד
 רעטכָאט ןייז טימ זיא ןוא טוה ןייז ןָאהטענ ביוד ַא טָאה טסריפ רעד

 | .סעווא
 .עכילקילגנוא ,ךָא-ִא -- ןָאהטעג ץפיז ַא רעווש רע טָאה -- : ְךֶאדִא --
 ,ןעסיוו ְךָאנ ףרַאד ןעמ רעבָא --- יטיק טרעפטנעעג טָאה -- ַאּפַאּפ ,ַאי --

 רע .ןעלטימ ענייק טעמב ןוא טפאשרענעיד ןייק ,רעדניק יירד ןענייז ייז ייב זַא

 ,רעטאפ םעד טלהעצרעד טפאהבעל איז טָאה -- עימעדַאקַא ןופ סעּפע טמוקענ
 ןיא טקעװרע ךיז טָאה סָאוװ ,גנוגערפיוא איד ןעביוטרעפ טימרעד גידנעלעוו
 ואּפ אננא ןופ גנוטלַאה רעד ןיא גנורעדנע רערַאברעדנַאז רעד רעניא רהיא

 ,רהיא וצ אנווָאל
 גידנעזייוונא ,יטיק טגָאועג טָאה -- להאטש םאדאמ זיא טָא ןוא --

 ,ךעלעשיק ןעטייז עלַא ןופ עטלעננירענמורא ןַא ןעכלעוו ןיא ,לענעװו םעד ףיוא
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 אנינעראק .אננא

 יִשנ סעּפע זיא ,םעריש א רעטנוא ,סעיולב ןוא סעיורג סעּפע ןיא טלעקיוועגנייא
 ,להַאטש םַאדַאמ איד ןעוועג זיא סָאד .ןענעק

 רעכלעוו ,רעטייברא רעשטייד רעדנוזעג ַא ןענַאטשעג זיא רהיא רעטניה

 רעשידעווש רעדנַאלב ַא ןענַאטשעג זיא לעגעוו ןעבעל .טרהיפענ לעגעו םעד טָאה

 ןעבָאה עקנארק עגינייא .ןעמַאנ ן'טימס זיולב טנעקענ טָאד יטיק ןעכלעוו ,ףַארג

 רעד ףיֹוא גידנעקוק ,עלענעוו ןופ טנעהַאנ רעמַאנַאל ךָאנ ןהעג ןעביוהעגנא
 ,סעכילנייוועגנוא סעּפע ףיוא איוו ,עמַאד רעניזָאד

 טקרעמעב ךיילנ טָאה יטיק ןוא ןעגנאגענוצ רהיא וצ ןיא טכריפ רעד

 ַא ןיא טלעטשעג איז טָאה סָאװ ,ןעכַאמ קזוח ןופ לרעייפ םעד ןעניוא ענייז ןיא
 ןעביֹוהעגנָא טָאה ןוא להאטש םאדאמ וצ ןעגנאנעגוצ זיא רע .טייהנעגעלרעפ

 : רלימ ןוא ךילפעה רעדנוועב שיזיוצנַארפ ןעניטכערּפ ַא טימ ןעדער
 ד א רעבָא ,רימ ףיוא ןענַאמרעד ךיז רהיא טעוװ וצ טינ סייוו ךיא ---

 וצ טייקגיצרעהטונ רעייא רַאפ ךייא ןעקנַאד וצ ףוא ךיז ןענעוו ןרעניאדע ףרַאד
 גידנָאהטנָא ןוא טוה םעד גידנעמהענבָארַא טנָאזעג רהיא רע טָאה -- רעטכַאט ןיימ
 ,קירוצ םהיא

 להאטש םַאדַאמ טגָאזעג טָאה -- יקצאברעשטש רעדנַאסקעלַא טשריפ ---
 יַאב טָאה יטיק עכלעוו ןיא ,ןעניוא עשלעמיה ערהיא םהיא וצ גידנעביוהפיוא
 רעייא ןעמוקעב בעיל ױזַא בָאה ךיא ,ןרענ רהעז -- טייהנעדעירפוצנוא טקרעמ

 ' .רעטכַָאט

 ? ךאװש ץלַא ךָאנ דנוזענ רעייא זיא ---
 םאדאמ טגָאזעג טָאה -- ןערָאװעג טנהעװעג ןיוש ןיב ךיא ,ַאי ---

 .ףארג ןעשידעווש םעד טימ טסריפ םעד טכאמענ טנַאקעב טָאה ןוא להַאטש
 טגָאזעג רהיא טָאה -- טרעדנעעג גינייוו רהעז ךיִז טָאה רהיא ןוא --

 רעדָא ןהעצ ןיוש ןעהעז וצ ךייא ערהע איד טאהעג טינ בָאה ךיא --- טסריפ רעד

 | ,רהָאי ףלע
 טפָא  ,ןענָארט וצ םהיא תוחכ טינ ןוא ץיירק םעד טיג טָאנ ,ַאי --

 -- טייז רענעי ןופ ...?ןעבעל סָאד יזַא ךיז טהיצ שָאװ וצ ,ךיז וטסרעדנואוו
 ױזַא טינ טָאה עכלעוו ,אקנעראוו וצ ןָאהטעג דנעוו ַא ךילסורדרעפ ךיז איז טָאה
 ,דעלּפ ן'טימ טיפ ערהיא טלעקיוורעפ טונ

 ,טסריפ רעד טנָאזעג טָאה -- סעטיג ןָאהט וצ םוא ךילניײשרהַאו --
 ,ןענייא איד טימ גידנעכַאל

 םַאדַאמ טגָאןעג טָאה -- ןעלייהטרוא וצ זנוא רַאפ טינ זיא סָאד ---
 -ימ רהיא טעוװ -- םינּפ ט'טסריפ ןופ קורדסיוא םעד גידנעקרעמאב ?הַאטש
 יענ ךיז איז טָאה -- רהעז ךייא קנַאד דיא ?ףארו רעבעיל ,ךוב םעד ןעקיש צ
 .רייווש ןעגנוי םעד וצ טעדנעוו

 םעד גידנעהעזרעד טסריפ רעד ןָאהטעג יירשענ א טָאה -- } ַא --
 דיז גידנעגיינרעפ ןוא ,טנעהָאנ ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,קינװָאקלַאּפ רעװקסָאפ
 טימ קעװַא ןוא ןעגנאגעגבא רעטכָאט רעד טימ רע זיא ,?הַאטש םַאדַאמ רעד רַאפ
 | .ייז וצ ןענַאטשעגוצ זיא רעכלעוו ,קינוװַאקלַאּפ םעד

 רעד טגָאזעג טָאה -- טסריפ ,עיטארקָאטסירַא רעזנוא זיא סָאד
2 ' 
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 אנינעראק אננא

 ףיוא זגורב ןעוועג זיא רע .טפאהסאּפש ןייז גידנעלעוו קינווָאקלַאּפ רעווקסָאמ

 ,טפאשטנַאקעב ןייק ןעסָאלשעג טינ םהיא טימ טָאה איז סָאװ רַאה להַאטש םַאדַאכ

 .עניבלעזיד ץלַא זיא איז --
 ? ןערָאװעג קנַארק זיא איז רעדייא ךָאנ טנעקעג ןעד איז רהיא טָאה ---

 י .ןערָאװעג קנַארק זיא איז איוו טניידעג ךיא ,אי ---

 ינורַא טינ טעב ןופ טהעג איז איוו ןהעצ רהֶאי ַא ןיוש זַא ,טנָאז ןעמ --- |

 שש | . . רעט

 א רהעז טָאה איז .לעסיפ- ץרוק ַא זיא איז לייוו ,רעט תוַא טינ טהעג ---

 | . . . רוגיפ עטכעלש
 ,יטיק ןָאהטעג יירשעג ַא טָאה -- ! ןייז טינ ןָאק סָאד ,ַאּפַאּפ ---
 טָאה ,אקנעראוװ ןייד ןוא .עקנעבעיל ןיימ ױזַא ןעגָאז רענניצ עטכעלש ---

 ! סעטצירּפ עקנארק איד ,א -- טגיילעגוצ רע טָאה -- גונענ ךיבענ עקַאט

 אקנערַאװ --- יטיק ךיז טרעּפמאהעג גיציה טָאה -- ! אּפַאּפ ,ןיינ ,ָא --

 !גיטעהטלהָאװ ױזַא זיא ,סעטוג לעיפ ױזַא איז טוהט וצרעד ןוא ,איז טרעטעגרַא

 .עלַא ןענַאק להאטש ענילא ןוא איז !טכליוו איד ןעמעוו ןעגערפ טסנָאל

 רהיא ןעגיובנעלע ן'טימ גידנעקירד ,טגָאזעג רע טָאה -- ןייז ןָאק סע --- :

 |עמ ןעמעוו ייב סאג ,ױזַא טוהט ןעמ ןעוו רעסעכ ךָאד רעבָא זיא סע --- דנַאה

 .טינ רענייק סייוו ןעגעופ טינ לָאי

 טאהעג טינ טָאה איז לייוו רַאּפרעד טינ ,ןערָאװעג ןעניװשנַא זיא יטיק :

 ןעקערפיוא טלָאװעג טינ ןעקנאדעג עמייהעג ערהיא טָאד איז רונ ,ןענָא! וצ סָאוו

 גידנעקוק טינ -- ךאז עגידריווקרעמ ַא -- ןעגעווטסעד ןופ .רעטאפ ן'רַאפ ןליפַא

 םעד ןופ ןייז וצ טכולפנייאעב טינ ןעמונרעפ ױזַא ךיז טָאה איז סָאװ ,ףיורעד

 ,םישדק-ישדק רהיא ןיא ןעטערטוצניירַא םהיא ןעזָאל טינ ,ןעטכיזנַא סרעטַאק

 -לעוו ,להאטש םַאדַאמ ןופ טלַאטשעג עכילטעג ענעי זַא טלהיפרעד ךָאד איז טאר

 רעמיא ףיוא זיא ,ןעצרַאה רהיא ןיא טַאנָאמ ַא טייצ ןיוש ןעגָארטעג טָאה איז עז

 ןערָאװעג םלעטשעגפיונוצ זיא עכלעוו ,רוניפ ַא איוו סנייא ץלַא ,ןעדנואוושרעפ

 דיילק עגיזָאד סָאד איוו טהעטשראפ ןעמ ןעוו ,ןעדנואוושרעפ טרעוו ,דיילק ַא ןובי

 .טניי

 ,יורפ ענידלעסיפ-ץרוק ַא זיולב ןעבילבעג זיא גנולעטשרָאפ רהיא ןיא

 איד םרעטַאמ איז ןוא רוגיפ עטמירקוצ א טָאה איז טָאװ ,רַאפרעד טניל עכלעוו

 סיפ ערהיא טלעקיוועגנייא טוג ױזַא טינ טָאה איז סָאװ רַאפ אקנעראוו עמירַא

 "עג םינ ןיוש איז טָאה עיזַאטנַאפ רהיא ןופ טפארק ןייק טימ ןוא .דעלּפ ןץ'טיימ

 טלאטשעג עגירעהירפ איד גנולעטשרָאפ רהיא ןיא קירוצ ןעננײרבסױרַא טנָאק

 ,להאטש םַאדַאמ ןופ
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8. 

 "עב ןוא עגיזיוה עלַא ףיוא ךיוא טקריוועג טָאה טייקרעטנומ ס'טסריפ םעד

 .יצַאברעשטש איד זיוה סעמעוו ןיא ,הטריוו ןעשטייד םעד ףיוא טיפַא ןוא עטנַאכ

 .טנהָאװעג ןעבָאה סיק

 םעד עעפַאק וצ גידנעדַאלנייא ןוא רעדעב איד ןופ ךיז גידנערהעקקירוצ

 ןעסייהעג טסריפ רעד טָאה ,אקנעראוו ןוא אנוועיגעגוועי איראמ ,קינוָאקלָאּפ

 -שַאק םעד רעטנוא ,לעדנעטרעג ןיא ןעלהוטש איד ןוא לעשיט םעד ןענַארטסיורַא

 "רענעיד איד ןוא הטריוו רעד .קיטשהירפ םוצ ןעטיירגוצ טרָאד ןוא םיוב ןעינַאט

 םעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןערָאװעג רערעטנומ ןוא רעגידעבעל ןענייז טפַאש

 ןוא ,דנַאה עטיירב ַא טָאה רע זַא ,טסואוועג ןעבָאה ייז .טייקכילחערפ ס'טסריפ

 -לעוו ,רָאטקָאד רעגרובמַאה רעקנַארק רעד ןיוש טָאה םורַא עדנומש עבלַאה א ןיא

 רעטסנעפ ןיא טקוקעג גנודיינעב טימ זיוה ןעבלעז ןיא ןעביוא טנהָאוװעג טָאה רענ

 ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ עדנוזעג ןופ טפאשלעזעג רעשיסור רעניטסול רעד ףיוא

 .םיוב ןעינַאטשַאק םעד רעטנוא טלעמאזרפ ךיז

 שיט ןעטקעדעג םייב ,רעטעלב איד ןופ סנעטאש עדנרעטיצ איד רעטניא

 ,עעפַאק טלעטשעגנא ןעוועג ןענייז סע ןעכלעוו ףיוא ,ךרטשיט ןעסייוו  ַא טיט

 ןיא ןיטסריפ איד ןוא טסעג איד ןעסעזעג ןענייז ,ףוע עטלַאק ,זעק ,רעטוּפ ,טיורב

 ןוא ןעסַאט איד טלעטשעגרעדנַאנופ טָאה רעדנעב עוואליל טימ דיילק ןעטכייל א

 ,ןעפ'יבוצ איד

 עג גידנעסע ,טסריפ רעד ןעסעזענ זיא שיט ןופ קע ןעטייווצ םעד ייב

 טגיילוצ ךיז ןעבעל טָאה טסריפ רעד .ךאלהערפ ןוא ךיוח גידנעדייר ןוא קַאמש

 ןופ רעדיינש-רעיּפַאּפ ,ףעלעטסעק עטצינשעג :ךַאלקעּפ עטפיוקעגנייא ענייו

 רעדעב איד ןיא סנעפיוה עצנַאג טפיוקעגנָא טָאה רע עכלעוו ,ןעטרָאס יילרעלא

 הטריוו םעד ןוא ןעכזיל טסנעיד רעד וליפא ,ןעמעֶלַא ןעקניישוצ ייז טגעלפ ןוא

 עשטייד עטכעלש ןייז טימ סעװָאטַאק ןעביירט טגעלפ רע ןעכלעוו טימ ,זיוה ןופ

 טלייהעגסיוא סָאד ןעבָאה רעדעב איד טינ זַא ,םהיא גידנערעכיזרעפ ,ךַארּפש

 .ןעמיולפ עצרַאוװש איד טימ ּפוז ןייז סרעדנַאזעב ,םילכאמ עטונ ענייז רונ ,יטיק

 עשיסור ענייז רַאפ ןַאמ רהיא ןופ סַאּפש טכַאמעג טָאה ןיטסריפ איד

 יזא ןוא גנומיטש רענעביוהעג אזא ןיא ןעוועג רעבָא זיא איז ,ןעטיײהנהָאוװעג

 ןענייז ייז סָאװ ,סייצ רעצנַאנ רעד רַאפ ןעוועג טינ ּךָאנ זיא איז איוו ,גידעבעג

 םטסריפ םעד ףיוא טלעכיימשעג טָאה קינװָאקלָאּפ רעד דנַאלסױא ןיא ןעוועג

 -עגכרוד יונעג טָאה רע עכלעוו ,ַאּפָאריײא ןעגעוו רעבָא ; רעמיא איוו ,ןעציוו

 .ןיטסריפ רעד ןופ טייז רעד ףיוא ןעוועג רע זיא ,טניימענ טָאה רע איוו ,טשרָאפ

 רעטכעלעג רַאפ טלעקייקעג ךיז טָאה אנוועינעגוועי אירַאמ עניהטומטונ איד

 רָאנ זיא אקנעראוו ןוא ,טגָאזעג טָאה טסריפ רעד לָאו ,סעשימָאק סעלַא ןופ
 ןיא ןעבָאה ןעציוו ס'טסריפ םעד סָאװ ,רעטכעלעג ם'ןופ ןערָאװעג ןעכָארקוצ

 סָאד טָאה יטיק רעבָא ,טכַאלעג ךַאװש טָאה איז ?להָאוװבָא ,טקעוורע רהיא
 ן טב

4 . 

 ָּג

268 



 אנינעראק .אננא

 | | .ןעהעזעג טינ להָאמ ןייק רהיא ןופ רעהירפ ךָאו
 / טנעקענ טינ איז טָאה ךָאד רעבָא ,טריזומַא ןימיק טָאה כעלַא סָאד

 רעד סָאו ,עמעלבָארּפ איד ןעזייל טנעקעג טינ טָאה איז .טגרָאזרעפ ןייז טינ
 ףיוא קילב ןעגיטסול ןייז טימ ןעבעגרַאפ גידנעלעוו טיי רהיא טָאה רעטאפ
 .ןעמוקעב בעיל ױזַא טָאה איז ןעכלעוו ,ןעבעל םענעי ףיוא ןוא דניירפ ערהיא
 רהיא ןיא גנורעדנע איד ןעמוקענוצ ְךֶאֹנ זיא עמעלבָארּפ רעגיזָאד רעד וצ
 -נוא ןַא ףיוא ןעזיועגסױרַא טנייה ךיז טָאה סע סָאװ ,ןעווארטעּפ וצ גנוהיצעכ
 טנעקעג טינ טָאה יטיק רעבָא ,ךאלהערפ ןעוועג זיא ןעמעלַא .ןפוא ןעמהענעגנַא
 טלהיפעג טָאה איז .טרעטאמענ איז רהעמ ךָאנ טָאד טָאד ןוא ךאלהערפ ןייז
 איז ןעוו טייהדניק רהיא ןיא טלהיפעג טָאה איז סָאו סָאד איוו סעכלעזַא סעּפע
 רהיא ןיא טרַאּפשרעּפ איז טָאה ןעמ סָאװ ,טימרעד ןערָאװעו טפָארטשעב זיא
 .רעטסעווש ערהיא ןופ רעטכעלעג ןעכילהערפ םעד טרטהעג ןוא רעמיצ

 -- ?'םוהת ןעניזָאד םעד טפיוקעגנָא אוד טסָאה סָא יצ ,ונ --
 ַא טסריפ םעד גידנעגנַאלרעד ןוא גידנעלביימש ,ןיטמריפ איד טגערפעג טָאה
 .עעפאק ססַאט

 ,ֿפעטיילק ַא וצ רעטנוא אוד טסהעג ונ ,ןערעיצאּפש קעװַא טסהעג --
 טגָאז ןעמ איו ונ -- "ץנעלעסקע ,טכיולכריד ,טביולרע, :ןעפיוק ןעמ עב
 .טוּפַאק רעלַאט ןהעצ :טינ שרעדנַא ןיוש ךיא ןאק "טכיולכרוד ,, ןייֵׁש

 .ןיטסריפ איד טגָאז --- טייקגילייװנַאל סיוא זיולב ץלַא זיא סָאד ---
 ןעמ זַא ,עלעמַאמ ,גילייווגנַאל ױזַא .טייקגילייווגנַא זופ ,םיוועג יי

 | .ךיז ןָאהטוצניהַא ןיהואוו טינ סייזי

 . טציא זיא דנַאלשטייד ןיא ? טסריפ ,ןייז גילייווונַאפ ָאד ןאק איוו ---
 ,אנוועינעגוועי איראמס טגָאזעג טָאה -- סעטנַאסערעטניא לעיפ ױזַא ןאראפ

 -ץראװש טיס ּפוז :ןיוש סעטנַאסערעטניא סעלַא ךָאד סייוו ךיא --- |
 .סעֶלַא סָאד ןעק ךיא ,טשרואוו-סעברַא ,ןעמיולפ

 טנַאסערעטניא ןענייז סע ,טסריפ ,טליו רהיא איוו רעבָא ,ןייגנ --
 ,קינווָאקלָאּפ רעד טגָא:עג טָאה --- ןעגנוטכירנייא ערעייז

 ,ןעדעירפוצ עלַא ןענייז ייז ?טנַאסערעטניא ױזַא טרָאד זיא פָאװ ---
 לָאז סָאװ רַאפ ,ךיא רעבָא .טגעיזעב ןעמעלַא ןעבָאה ;סנעשָארג ענרעּפוק איו
 פעוויטש איד רונ ,טגעיזעב טינ םענייק בָאה ךיא ? ןייו ןעדעייפוצ ןופרעד ךיא
 ריהט ןרעטניה קעװַא ןיילא ךָאנ ייז לעטש ןוא ןעמחקענוצבָארא ןיילא ?חומ ייז
 ןעטכעלש ןָאלַאס ןיא העג ןוא ןָא דלַאב ךיז ֹוהמ ,הירפ -עד ןיא ףיוא טסהעטש
 ףיוא ךיז טסּפַאכ !םייה רעד וצ ןעכיילנוצ פָאד רהיא טנַאק .ןעקנירט עעהט
 ,סעפע ףיוא לעסיבַא ְךיִז טסרעזייב ,סעכ ןיא סעּפע ףיוא טסרעוו ,גידנעלייא טינ
 .טינ ךיז טסלייא ,סעלַא טסכַארטעב ,ךָאנרעד ךיז טסקנעדעב

 רעד טגָאזעג טָאה -- רהיא טסעגרַאפ סָאד ,דלעג !יא טייצ רעבָא ---
 .קינווָאקלַאּפ |

 ַא טסעוװ אוד סָאװ ,טייצ ַא ; לָאמַא ןַארַאפ זיא סע 1 טיוצ עכלעוו --
 ?הָאמ סערעדנַא ןַא ןוא ,ןעגידלעבוה ןעבלַאה ַא ראפ ןעבעגקעווַא טַאנָאמ ןעצנעג
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 ,יױזַא טינ סָאד זיא .ןעבעגבָא טינ דלעג ןייק רַאפ עדנוטש עבלַאה ןייק אוד טסעוו
 ? עניטעמוא אזַא סעּפע אוד טסיב סָאװ ?ַאקנעטַאק

 ,טשינרָאג ,ךיא ---

 וצ טעדנעוװעג ךיז רע טָאה -- ךָאנ טציז ?רהיא טלייא עשז-ןיהָאוו ---
 | ,אקנעראוו

 ןוא גידנעהעטשפיוא אקנעראוו טגָאזעג טָאה -- םייח ַא ףרַאד ךיא ---

 טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא איז ןעוו .רעטכעלעג א טימ ןעטָאגוצ רעדיוו ךיז טָאה
 .עלעטיה רהיא ןעמהענ זיוה ןיא ןיירַא זיא ןוא דעישבא ןעמונעג איז

 טציא רהיא ךיז טָאה אקנעראוו וליפַא ,רהיא ךָאנ ןעגנאגעג זיא יטיק
 רעהירפ איז טָאה איז איו איד סלַא טלַאטשעג רעדנַא ןַא ןיא טלעטשעגרַאט

 / ,גנטעטשרָאפ רהיא ןיא ןעהעזנ
 יאוו טגָאזעג טָאה -- ! טכאלעג טינ ױזַא גנַאל ןיוש בָאה ךיא ,ךא ---

 רעכילבעיל א רַאפ סָאװ -- ?עטייב רהיא ןוא םעריש רהיא גידנעמהענ אקנער
 . ַאמַאּפ רעייא ,זיא רע

 .ןעניושעג טָאה יטיק

 ,טגערפעג אקנעראוו טָאה --- ' ןעהעז ךיז רימ :עלעוו עשז ןעוו ---
 רהיא טעװ ,סווָארטעּפ איד וצ ןהענניירַא טלָאװעג טָאה אמַאמ ---

 ,ן'אקנעראוו ןעריבורּפסיױא גידנעלעוו ,יטיק טגָאזעג טָאה -- 3 ןייז טינ טרָאד
 ךיז ןעביילק ייז -- אקנעראוו טרעפטנעעג טָאה -- ןייז לעװ ךיא ---

 .ןעקַאּפוצנייא ןעפלעה וצ ןעכָארּפשרעפ ייז ךיא בָאה ,ןערהאפוצקעווא
 .ןעמוק ךיוא ךיא לע ,ונ ---

 ? רהיא טלָאי סָאװ וצ .,ןיינ ---
 איד גידנענעפעוצ טיירב טָאה --- ?סָאװ ראפ ?סָאװ ראפ ?סָאװ ראפ --

 טינ םוא םעריש ס'אקנעראוו נידנעמהעננָא ,יטיק ןעדייר ןעביוהעגנָא ןעגייא

 ? סָאװראפ ,טרַאוװ ,ןיינ --- יֹוזַא איז ןעזָאלוצקעװַא

 ייז ןעלהיפ וצרעד ןוא ,ןערהָאפ וצ ןעמוקעג !יא ַאּפַאּפ רעייא ,ױזַא --
 .ךייא רַאפ טייה;ענעלרעפ ןיא סעּפע ךיי

 -עב טפָא לאז דיא טינ רהיא טליוו סָאװ ראפ רימ טגָאז רהיא ,ןיינ
 ? סָאװ ראפ .טינ ךָאד ר חה י א טליוו סָאד -- ? סװָארטעּפ איד ןעכוז

 .אקנעראוו טרעפטנעעג גיהור טָאה -- טגָאזעג טינ סָאד בָאה ךיא --
 ! טונ ױזַא טייז ,טגָאז ,ןייג ---
 ,אקנעראוו טנערפעג טָאה -- 4 ןענָאז סעלַא --
 .יטיק טּפאכעגרעטנוא טָאה -- } םעלַא ,סעלַא --|

 סָאװ סָאד זיולב איוו ,ָאטינ ךאז ןייק טרָאד ןיא סערעדנַאזעג ,ַאי -
 סגנַאפנַא טָאה (רעלהאמ םעד ןעפורעג ןעמ טָאה ױזַא) שטיװעײסקעלַא ליאַאכימ
 {ערהָאפקעװַא טינ רע ליוו טציא ןוא ,רעהירפ ןענַאד ןופ ןערהָאפקעװַא טלָאװעג
 | .אקנעראוו טגָאזעג לעכיימש ַא טימ טָאה --

 גירעיורט ,רעכיג ןערייר וצ אקנעראוו טגָאיעג יטיק טָאה !ונ !ונ --
 .רהיא ףיוא גידנעקוק

 יו רע זַא ,ייברעד טגָאזעג סעּפע טָאה אנווָאלװאּפ אננַא ןוא ,,ונ ---
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 :סיורַא ןופרעד זיא ךילריטאנ .ָאד טייז רהיא לייוו ,ןענַאד ןופ ןערהָאפקעװַא םיִנ

 לענש ןערעװ עקנַארק איד איוו ךָאד טסייוו רהיא ןיא ,יײרעּפמַאה א .ןעמוקטי
 - .טגערעגפיוא

 אקנעראוו ןוא ,טנעקלאװרעפ רהעמ ץלַא גידנערעוו ,ןעניוושעג טָאה יטיק
 גידנעהעז ןוא איז ןעגיהורעב ןוא ןייז וצ ךייוו גידנעכוז ,טדערעג טָאה ןיילַא
 טעװ סָאד וצ ,סָאװ טסואוועג טינ טָאה איז רעבָא ,ןעכערבסייא טעװ סעּפע זַא

 | .רעטרעוו ןופ רעדָא ןערהערט ןופ ךורבסיוא ןַא ןייז
 רהיא ןוא .; ..ןיהַא ןהעג טינ טלָאז רהיא זַא ךייא רַאֿפ רעסעב ןיוש זיא --- |

 . ןענידיילעב טינ ךיִז טפרַאד רחיא ,ךָאד טהעטשרַאפ

 "יוה ! הטרעוו סָאד ןיב ךיא ,הטרעוו פָאד ןיכ ךיא --
 נידנעקוק ןוא דנַאה סָאקנעראוו ןופ םעריש םעד גידנעּפַאכ ,יטיק ןעדייר וצ ןעכ

 .ןידניירפ רהיא ןופ ןעויוא איד ייברעפ
 עשרעדניק םעד ףיוא גידנעקוק ,ןָאהט לעכיימש ַא טלָאװענ טָאה אקנעראוו

 .איז ןענידיילעב וצ טאהעג ארומ טָאה איז רעבָא ,דנייופ רהיא ןופ סעֶנ

 טָאה -- טינ העטשרעפ ךיא ?הטרעוו סָאד טייז רהיא טסייה סָאװ --
 ,טגָאזעג איו

 ,סעטכאמעג ןעוועג סעֶלַא זיא סָאד לייוו ראפרעד הטרעוו סָאד ןיכ ךיא -- יה

 טינ ןוא ,סעטכַארטעגסױוא ןעוועג זיא סעלַא סָאד לייוו ראפרעד ,סעטלעטשרַאפ
 זַא ,סױרַא טמוק טָא ןוא ?שנעמ רעדמערפ ַא ןָא ךיט מהעג סָאװ .ןעצרַאה ןופ
 -ייק סָאװ ,סָאד ןָאהטענ בָאה ךיא זַא ןוא יירעגירק ַא ןֹופ עכאזרוא איד ןיב ךיא
 . -ענ ןיולב זיא סעלַא ֿסָאד לייוו ,ראפרעד .ןָאהט ןעטלבעג טינ ךימ טָאה רעִי
 | . . . } סעטלעטשרַאפ ,סעטלעטשרַאפ .,סעטכַאמ

 -- 4 ןעלעטשראפ ןעד דיז ןעמ לָאז קעווצ ןעכלעוו בעילוצ רעבָא -- |

 ,אקנעראוו טנָאזעג ליטש טָאה
 -עג סָאד ךיא בָאה סָאװ !זיא סָאה טפאהלעקע איוו ,שירַאנ איוו ,ךֵא ||
 גידנענעפע טדערעג איז טָאה -- } ךיז טלעטשרַאפ ץְלַא ךָאד זיא .םָאד ...טפרַא
 : .םעריש םעד ;ידנעכַאמרעפ ןוא

 ? קעווצ ןעכלעוו בעילוצ רענָא --
 ידכ ; טָאג רַאפ ,ךיז ראפ ,ןעשנעמ ראפ רעסעב ךיז ןעזייוו וצ ידכ --

 טינ ןעכַאז עכלעזא ןופ רהעמ ןיוש ךיא לע טציא ,ןיינ ,ןערָאנוצבָא ןעמעלא
 ,עשלַאפ ַא ןייז וצ טינ רעבָא ,עטכעלש ַא ןייז וצ ןיוש רעסעב !ןערעוו טרהיפרעפ

 ! עקרערַאנבָא ןַא
 -עג ףרואוורָאפ טימ טָאה -- 4 בָא טרַאנ רעוו ?שלאפ זיא עשז רעוו ---

 , טלָאװ רעצימיא איוו ױזַא ,סעּפע טדער רהיא -- .אקנעראוו טגָאז
 טינ רהיא טָאה איז ןוא סעכ ןופ לאפנא ןַא ןיא ןעוועֶי זיא ימיִק רעבָא

 .ןעדייר טזָאלעו
 רהיא .ךיא דייר ךייא ןעגעוו טינ רָאג ,ךייא ןענעוו טינ דייר ךיא ---

 רעבָא ;טײהנעמַאקלַאפ א טייז רהיא זַא ,סייוו ךיא ,אי .טיײהועמָאקלָאפ א טייי

 עג טינ סיוועג טלָאװ סָאד ?עטכעלש ַא ןיב ךיא זא ,ןָאהט ךיא לָאז עשזיפָאװ
 רעסעב ןיוש ךיא לעוו ,ונ .סעטכעלש סעּפע ןעוועג טינ טלָאװ רימ ןיא בוא ,ןעוו -
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 {ַא ךימ טהענ סָאװ .ןעלעטשראפ טינ ךיז לע ד א רעבָא ,ןיב ךיא איוו ַאזַא ןייז

 ,ןעבעל ךיז לע ךיא ןוא ,ןעשניוו ייז איוו ןעבעל ךיז ייז ןעלָאז !אנווַָאלוואּפ ַאננט
 ץלַא ךָאד זיא סע ןוא ...ןיב ךיא איוו שרעדנַא ןייז םינ ןָאק ךיא ,ליוװ ךיא איוו
 .. . 1 םָאד טינ ,סָאד טיי

 ןערעטשראפ וצ טכוזעג ץלַא טָאה -- ? סָאד טינ יא עשז סָאװ --- |

 | : | | ,.אקנעראוו

 יו ןעדייס ןעבעל טינ שרעדנַא ןָאק ךיא .סָאד טינ זיא סעֶלַא ,סעֶלַא --- |

 דייא בָאה ךיא .ןעלנער עטסיטשעב טיול טבעל רהיא ןוא ,רימ טנָאז ץרַאה ןיימ

 ַא בעילוצ ןעמוקעב בעיל סיוועג ךימ טָאה רהיא ןוא ,ךאפנייא ןעמוקעב בעיל
 .ןָאהט וצ סעטוג ןענרעל וצ ךימ ,ןעטער ֹוצ ךיס םוא קעווצ

 .אקנעראוו טגָאזעג טָאה -- טכערעננוא טייז רחיא ---
 .ךיז ןעגעוו דייר ךיא ;ערעדנַא ןענעוו טשינרָאנ רעֶבָא ךָאד דייר ךיא ---
 ,רעהַא םוק -- עמיטש סניטסריפ איד טרעהרעד ךיז טָאה --- ! יטיק --

 ,טפיוקענ טסָאה וז כָאװ ןעטַאט םעד זייוו
 ךאנ גידנעבָאה טינ ,טלאטשעג עצלָאטש א טימ ןעמוקעגניירַא זיא יטיק |

 ,דניירפ רהיא טימ ןעדעירפ ןעסילש וצ טייצ ןייק

 ןוא רעטאפ ןעכָאה -- ? טור ױזַא וטזיב סָאװ ?ריד טימ זיא סָאוו ---
 ,לָאמַא טימ עדייב רהיא טנערפעג רעטומ

 -- ןיירַא ךיילנ םוק ךיא --- טרעמטטנעעג איז טָאה -- טינ ךֵאז ןייק ---
 ,קירוצ ןעפָאלעגסיױרַא ךיילג זיא איז ןוא

 עשו סָאװ --- ןָאהטעג טכארט א ךיילנ איז טָאה -- ! ַאד ךָאנ זיא איז,
 ?וא בָאה סָאװ ,ןָאהטעגנַא ָאד ךיא בָאה סָאװ !טָאנ ןיימ ,ןענָאז רהיא ךיא לֶא;
 לָאז סָאװ ?ןָאהט ךיא לָאז סָאװ ?טנידיילעב איז ךיא בָאה סָאװ ראפ !טדערעג

 .ריהט ןיא טלעטשעגבַא ךיז טָאה ןוא יטיק טכארטעג טָאה -- ?ןעגָאז רהיא ךיא
 דנאה ןיא םעריש ן'טימ ,עלעטיה ןיא שיט ןעבעל ןעסעזעג זיא אקנעראוו

 עכלעו ,םעריש ןופ לעטנעה ןופ עקנישזורּפ רעד ֹוצ טקוקענוצ ךיז טָאה ןוא
 / ,ֿפָאק םעד ןעביוהענפיוא טָאה איז ,ןעכָארבוצ טָאה יטיל

 ,יטיק טלעמרומעג טָאה -- ! טעהייצרעפ ,רימ טעהייצױעפ ,אקנעדאוו ---

 . ..ךיא .טרערעג בָאה ךיא סָאװ טינ קניידענ ךיא --- רחיא וצ גידנעהעגנוצ
 -- סור-רעפ ןייק ןעכַאמ ךייא טלָאװעג טינ ךילקריוו בָאה ךיא ---

 | .גידנעלכיימש אקנעראוו טנָאזעג טָאד

 ,טפנוקנא ם'רעטַאפ םעד טימ רעבָא .ןערָאװעג ןעסָאלשענ זיא םולש
 יעג טָאה איז רעכלעוו ןיא ,טלעוו עצנַאג ענעי טרעדנעעג ן'יטיק רַאפ ךיז טָאר
 ,טסואוורעד ךיז טָאה איז סָאוװו סָאד סעלַא ןופ ךיז ןעגיוצעגבָא טינ טָאה איז .טבעל
 ןייז ןָאק איז זַא ,גידנעקנייד ,ןילַא ךיז טרַאנ איז זַא ןענַאטשרעּפ טָאה רעבָא
 | | ,ןערעוו טלאוװעג טָאה איז סָאװ ,סָאד

 עצנַאג איד טלהימרעד טָאה איז ;ךיז ֹוצ ןעמוקעג איוו .ױזַא זיא איז
 ,ךיז ןענייפסיוא ןהָא ןוא טייהרעטלעטשרַאפ טינ ןענַאק לָאז ןעמ איוו ,םייקרעווש
 טָאה איז רעכלעוו ףיוא ,טייקכיוה רענעי ףיוא ךיז ןעטלַאה יירעמהירעב ןהֶא
 .רעווש עצנַאג איד טלהיפרעד איז טָאה םעד רעסיוא ;ןעביוהפיוא טלָאװעג ךיז
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 טָאה איז רעכלעוו ןיא טלעוו רעד ןופ םירוסי עצנַאג יד ,ןעבעל םעד ןופ טייק
 ענעי גנוגינייּפ ַא סלַא ןעהעזעגסיוא טָאה רהיא ;עדנעברעטש ,עקנַארק :טבעענ
 םירוסי עזיד ןעבעיל וצ ,ךיז רעביא טכאמעג טָאה איז עכלעוו ,ןעגנגניירטשנא
 -ירפ ,רעיירפ רעד ףיוא ןייז וצ רעלענש סָאװ טציא טלָאװעג ךיז טָאה רהיא ןוא
 טנהָאוװעג טציא טָאה סע ואוו ,אוואשונרעי ןיא ןייז ,דנאלסור ןיא ןייז ,טפול רעש
 / ערהיא ןופ טסואוועגנ טָאה איז איוו ,רעדניק איד טיכ יללאד רעטסעווש רהיא
 .ףעירנ

 איז ןעוו .ןערָאװעג רעכַאװש טינ זיא אקנערַאװ וצ עבעיל רהיא רעבָא
 רהיא ןופ איז טָאה אקנעראוו טימ רהָאפקעװַא רהיא רַאפ טנעגעזעג ךיז טָאה
 . ,דנאלסור ןיא ןעכוזעב ייז לָאז איז זַא ,ןעטעבעג

 טָאה --- ןעבָאה הנותח טעװ רהיא ןעוו ,ןערהָאפוצ ןעמוק לעװ ךיא -- |
 | .אקנעראוו טנָאזעג

 ,ןעבָאה הנותח טינ להָאמ ןייק לעװ ךיא -- |
 ןערהָאפוצ ןעמוק טינ ?הָאמ ןייק ךיא לעװ ,ונ --
 טהעז רעבָא .ןעבָאה הנותח םעד בעילוצ זיולב ךיא לעװ ױזַא ביוא ---

 .יטיק טרעדָאפעג טָאה -- ! ןעכערּפשרעפ רעייא ןעקניידעג טלָאז רהיא
 ,ןעועג עקַאט סָאד זיא ױזַא ,טגָאזעג תואיבנ טָאה רָאשקָאד רעד איוו

 זיא איז .עטלייהעגסיוא ןַא םייה ַא דנאלסיוא ןופ .םרהעקעגמוא ךיז טָאה יטיק
 ,גיהור ןעוועג זיא איז רעבָא ,להָאמַא איוו ךילהערפ ןוא זָאלגרָאז ױזַא ןעוועג טי;
 ,גנורעניארע ןַא סלַא זיולב ןעבילבעג ןענייז תורצ רעװקסָאמ איד

 (,לווהמ ןעטייווצ םולש)

208 



 לייהט רעטירד

 יסייג ןופ ךיז ןעהורסיוא טלָאװעג טָאה וואשינואק שטיוװָאנאוויא יינרעס

 -עג איוו ,דנאלסיוא ןייק ןערהָאפ לָאז רע סָאװ םעד טאטשנא ןוא טייברא רעניט
 -רעביא ענייז טיול .רעדורב ןייז וצ ףרָאד ןיא ןעמוקעג יַאמ עדנע רע זיא ,ךילנהעוו
 טציא זיא רע .ןעבעל עשיפרָאד סָאד ןעוועג ןעבעל עטסעב סָאד זיא ןעגנונייצ
 .ןעבעל ןעשיפרָאד םעד ןופ ןעבָאה וצ האנה רעדורב םוצ ןעמוקעג

 רעמוז םעד ןיא זא סרפב ןוא ,ןרעג רהעז ןעוועג זיא ןיוועל ןיטנַאטסנָאק

 ףיוא גידנעקוק טינ ,רעבָא .טרַאװרע טינ ןעיאלאקינ רעדורב ןייז ןיוש רע טָאה
 ןיוועל ןיטנַאטסנָאק טָאה ,שטיווָאנאוויא יינרעס ראפ טקעּפסער ןוא עבעיל ןייז
 -נוא ןעוועג זיא םהיא .רעדורב ן'טימ ףרָאד ןיא םעווקעבנוא סעּפע ךיז טלהיפעג

 ןיוועל ןיטנַאטסנָאק ראפ .ףרָאד םוצ גנוהיצעב סרעדורב םעד ןעהעז וצ םהענעגנַא
 ןופ ,ןעדיירפ ןופ ץַאלּפ רעד .ה .ד ,ץטַאלּפ-סנעבעל ןייז ןעוועג ףרָאד סָאד זיא
 ןייא ןופ ,ןעוועג ףרָאד סָאד זיא שטיווָאנאוויא יינרעס ראפ ; טייברא ןופ ,ןעדייל

 טפיג-נעגעג רעכילצינ א -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ; טייברא ןופ הורבא ןא ,טייז
 טימ ןוא ןענינעגרעפ טימ ןעמונעגנייא טָאה רע ןעכלעוו ,טייהנעברַאדרעפ ןעגעג
 .ןעצונ איד ןופ ןייזטסואוועב םעד

 טָאה סע סָאװ ,טימרעד טוג ןעוועג ףרָאד סָאד זיא ןיוועל ןיטנַאטסנַאק ראפ
 ; טייברא עכילצינ קפס ןֹהָא ןוא טייברא ראפ ןעדָאב א טלעטשעגרָאפ ךיז טימ
 סָאװ ,טימרעד טוג רעדנוזעב ןעוועג ףרָאד סָאד זיא שטיוואנאוויא ייגרעס ראפ

 -עג טשינרָאג טרָאד טָאה ןעמ ןוא ןהָאט וצ טשינרָאנ ךילנעמ ןעוועג זיא טרָאד
 סייגרעס ןעוועג ןעלעפענ טינ ןעניטנַאטסנָאק זיא םעד רעסיוא .ןהָאט טפרַאד
 וא ןוא ןעק רע זא ,טע'הנעט'עג טָאה שטיווָאנאוויא יינרעפ .קלָאפ םוצ גנוהיצעב

 טָאה רע סָאװ ,םירעיוּפ איד טימ טכַארברעפ טפָא טָאד ןוא ,קלָאפ סָאד טבעיל רע
 ןוא ,ךיז גידנעכערב טיִי ןוא ךיז גידנעלעטשראפ טינ ,טייקניהעפ טימ ןהָאטענ
 -וימ עניימענלא ןעגָארטעגסיורא רע טָאה םירעיוּפ איד טימ סעומש ַאזַא רעדעי ןופ
 ,קלָאפ סָאד ןעק רע זא ,זייוועב סלא ןוא קלָאפ ןופ ןעצונ איד ראפ ןעגנונ

 .ןעוװעג ןעלעפעג טינ ןעניטנַאטסנָאק ןיא קלאפ םוצ גנוטלַאהרעפ אזַא
 -יימעגלא רעד ןיא רעמהענ-לײהטנַא טּפיוה רעד ןעוועג קלָאפ סָאד יא םהיא ראפ
 -טולב סעּפע וליפא ןוא גנוטכא רעצנַאג ןייז ףיוא גידנעקוק טינ ןוא ,טייברא רענ
 ,טגָאזעג טָאה ןיילא רע איוו ,ןעגיוזעגנייא אמתסמ טָאה רע סָאװ ,רעױוּפ םוצ עבעיל
 ןעגעג ןרעוו טכארבעגפיוא רע טגעלפ ןענעוװוטסעד ןופ ,טא ןייז ןופ ךלימ ן'טימ
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 אנינעראק אננא

 עכנַאמ םגה ,טייקגיטפאהנעגיל ןוא תורכיש ,טייקנעזָאלעגבָא ןייז ראפ קלָאפ םעד
 -כילטנעדרא ןייז ןופ ,קלָאפ ןופ טפארק רעד ןופ ןערעוו לעּפתנ רע טנעלפ ?הָאמ
 ןעמאזוצ רעמהענ-לייהטנא סלא קלָאפ ןעגעג ןרעוו טגערעגפיוא טגעלפ רע .טייק
 -לא רעד ראפ זא ,ןעהעזעג טָאה רע ןעוו ,טייברא רעניימעגלא רעד ןיא םהיא טימ
 ןעלהעפ סע עכלעוו ,ןעטפַאשנעגייא עכלעזא גיטיונ ךָאנ ןענייז טייברא רעניימעג

 - .רעױּפ םעד
 בעיל רע טָאה וצ ןהָאט גערפ א ןיוועל ןיטנַאטסנָאק ייב טלָאװ ןעמ ןעוו

 .טָאה רע .ףיורעד ןרעפטנע וצ איוו ןעסיוו טינ ןעדעישטנע רע טלָאװ ,קלָאפ סָאד
 סלא ,סיוועג .ןיימעגלא ןיא ןעשנעמ איוו קלָאפ סָאד טבעילעג טינ יא ,טבעילעג יא
 -עד ןוא ,ייז טבעילענ טינ סלא ןעשנעמ טבעילעג רהעמ רע טָאה ,שנעמ רעטונג ַא

 א סעּפע סלא קלָאפ סָאד ןעבעיל טינ רעדָא ןעבעיל רעבָא .קלָאפ סָאד יוזא םור
 טבעלעג זיולב םינ טָאה רע לייוו ראפרעד טנָאקעג טינ רע טָאה ,ךאז רעדנוזעב
 ,קלָאפ ן'טימ ןעדנוברעפ ןעוועג ןעסערעטניא ענייז ןענייז זיולב טינ ,קלָאפ ן'טימ
 ןעהעזעג טינ סטָאה רע ; קלָאפ ןופ לייהט א סלא טנעכערעג ןיילא ךיז טָאה רע רונ
 רעדָא תולעמ ,ןעטפאשנענייא ערעדנוזעב זיא סע עכלעוו קלָאפ ןיא ןוא ךיז ןיא
 רעדנא ןא סעּפע סלא קלָאפ םעד ןעלעטשקעווא טנַאקעג טינ טָאה ןוא תונורסח

 ,םהיא ןופ ךאז
 איד ןיא טבעלעג גנַאל טָאה רע סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ ,םעדרעסיוא |

 ןוא תיבה-לעב ,רעציזעב-טוג א סלא ,םירעיוּפ איד וצ ןעננוהיצעב עטסטנעהאנ

 ַא סלַא ךילכעזטּפיױה ןוא (רעלטימרעפ-סנעדעירפ) "קינדערסאּפ יִאוַארימ , סלַא

 טסרָאױװ א ןעגנאגעג ןענייז ןוא טביולגעג םהיא ןעבָאה םירעיוּפ איד) הצע-לעב
 -מיטשעב ןייק טאהעג טינ ךָאד רע טָאה (.םהיא טימ ךיז ןעטלַאה וצ תוצע גיצרעפי
 טלָאװ ? קלָאפ סָאד רע ןעק וצ : ענַארפ רעד ףיוא ןוא .קלָאפ ןעגעוו גנוניימ עט

 רע טבעיל וצ ; עגַארפ רעד ףיוא איו ,ןרעפטנע וצ רעווש יוזא ךיוא ןעוועג םהיא
 וצ איוו עניבלעזסָאד ןעטיידעב טלָאװ ןקלָאפ סָאד ןעק רע זא ,ןעגָאז ? קלָאפ סָאד

 .ןעשנעמ ןעק רע זא ,ןעגָאז
 ענערעישרעפ ןענעק וצ טכוזעג טָאה ןוא טעטכַאבָאעב גידנעטש טָאה רע |

 ראפ טנעכערעג טָאה רע עכלעוו ,םירעיוּפ-ןעשנעמ ךיוא ןיירעד ןוא ןעשנעמ םינימ

 -ַאכ עיינ ייז ןיא טקרעמעג רעהפיוא ןהֶא טָאה ןוא ןעשנעמ עטנַאסערעטניא ,עטוג

 טסַאפעגנ טָאה ןוא ייז ןענעוו ןעגנוניימ עטלַא ענייז ןעטיבענ טָאה ,עגיצ-רעטקרַאַאר

 רע איוו יוזא טקנוּפ .טרהעקראפ ןעוועג רעבָא זיא שטיווָאנאוויא ייגרעס .עיינ

 ,ןעבעל םענעי וצ ךוּפיה א סלא ןעבעל עשיפרָאד סָאד טביולעג ןוא טבעילעג טָאה

 ?נעגעג סלא טבעילעג ךיוא קלָאפ סָאד רע טָאה יוזא ,טבעילעג טינ טָאה רע ןעכלעוו

 -ידָאטעמ ןייז ןיא .טבעילעג טינ טָאה רע ןעכלעוו ,ןעשנעמ סַאלק םענעי וצ ץאז

 . עכלעוו ,ןעבעל סקלָאפ ןופ ןעמרָאפ עטמיטשעב טעדליבעג ךיז ןעבָאה ּפָאק ןעש

 ךילכעזטּפיױה רעבָא ,אפוג ןעבעל סקלָאפ ם'ןופ טּפָא ןערָאװעג טרהיפעגסיוא ןענייז

 ענייז סרעדנעעג טינ להָאמ ןייק טָאה רע .ןעסַאלק ערעדנא וצ ץאזנעגעג א סלא

 .קלָאפ םוצ ןעגנוהיצעב עגידיילטימ ענייז ןוא קלאפ ןעגעוו ןעגנוניימ

 "ייר ,רעדירב איד ןעשיווצ ןעוועג ןענייז סע סָאװ ןענַאיסוקסיד איד ןיא 2

 טָאה ,ןעגנוניימ ערעייז ןופ טייהנעדעישרעפ רעד ןיא ןוא קלָאפ ןענעוו גידנעד
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 אנינעראק .אננא

 טימרעד עקַאט ךילמענ ןוא רעדורב םעד טגעיזעב רעמיא שטיווָאנַאװיא יינרעס
 . -ַאכ ןייז ןעגעוו ,קלָאפ ןעגעוו עפירגעב עטמיטשעב ןעוועג ןענייז םהיא ייב סָאװ
 ןיוועל ןיטנַאטסנָאק ייב ; קַאמשעג ןייז ןוא ןעטפַאשנעגנייא ענייז ןעגעוו ,רעטקַאר
 זא יוזא ,ןעוועג טינ עפירנעב עטרעדנעעג-טינ ןוא עטמיטשעב ןייק רעבָא ןענייז
 -רעדיוו רע איוו טפָא ןעניטנַאטסנַאק ןעזייונָא יינרעס טגעלפ םיחוכיוו איד ןיא

 .ןיילא ךיז טכערּפש
 רעליואוו א ןעוועג רעדורב רערעגנוי ןייז זיא שטיווָאנאוויא יינרעס ראפ

 ןעקירדסיוא ךיז טגעלפ רע איו ,ט לע טש ע = טו ,ץרַאד א טימ ,גנוי

 ךָאד ןיא רעבָא ,לענש םגה ןיא רעכלעוו ,לכש ַא טימ רעבָא ,שיזיוצנַארפ ףיוא
 -רעדיוו טימ לופ םורשד זיא ןוא טונימ רעד ןופ עקירדנייא איד ןופ טסולפנייאעב

 עכנַאמ םהיא רע טָאה רעדורב ןרעטלע ןא ןֹופ טייקנידענג רעד טימ .עכירּפש
 ןעניפעג טנַאקעג טינ רעבָא טָאה רע ; ןעכַאז ןופ גנוטיידעב איד טרהעלקרע ?הָאמ
 טכיול רהעז םהיא טָאה רע םוראוו ,םהיא טימ ןעריטוקסיד וצ ןענינעגרעפ ןייק

 .טּפַאלקוצ
 ןעשנעמ א ףיוא איוו רעדורב םעד ףיוא טקוקעג טָאה ןיוועל ןיטנַאטסנָאק |

 -סכעה רעד ןיא שנעמ רעלעדייא ןא ,גנודליב לעיפ טימ ןוא לכש ןעסיורג ַא טימ
 טייקגיהעפ רעד טימ טבאנענ זיא רעכלעוו ןוא טרָאװ םעד ןופ גנוטיידעב רעט

 ןיא רע רעטלע סָאװ ,ןעצראה ןיא ףעיט רעבָא .ללכה תבוט ראפ ןייז וצ גיטעהט
 ןוא רעטפָא ץלא ,רעדורב ןייז טנעקרעד טָאה רע רעטנהענ סָאװ ןוא ןערָאװעג

 -גיטעהט ןופ טייקגיהעפ עגיזָאד איד זא ,ןעניז ן'פיוא ןעמוקעג םהיא זיא רעטפָא
 ןייק טינ רָאנ רשפא זיא ,טלהעפעג טָאה ןיילא םהיא סָאװ ,ללכח תבוט ראפ טייק

 עגיהטומסיורג ,עכילרהע ,עטוג ןעלהעפ םהיא טינ ; ןורסח א טרהעקראפ רונ הלעמ
 ןעמ סָאװ סָאד ,תוחכ-סנעבעל ןעלהעפ םהיא רונ ,ןעקַאמשעג ןוא ןעגנַאלרעפ
 ןעשנעמ א טגניווצ עכלעוו ,גנובערטש ענעי רשפא טלהעפ םהיא ; ץרַאה ַא טפור

 זיולב ןעשניוו ןוא געוו ןייא ןעביילקוצסיוא ןענעוו-סנעבעל ענעדעישרעפ איד ןופ
 ,געוו ןעגיזָאד םעד

 רע טָאה רהעמ ץלא רערורב ןייז טנרעלעג ןענעק טָאה רע רהעמ סָאװ

 טינ ןענייז סעקינ'ללכה-תבוט עכלעזא ערעדנא עלא ןוא רעדורב רעד זא ,טקרעמַאב
 ןענייז רונ ,ללכה-תבוט ראפ עבעיל רעגיזָאד רעד וצ ןעצרַאה רעייז טימ ןעמוקעג
 -רעד ךיז ןעגיטפעשאב וצ ךאז עטוג א זיא סע זא ,סולש םוצ ןעמוקעג לכש ן'טימ
 טָאה ןיירעד .טימרעד טגיטפעשעכב ךיז ייז ןעבָאה םעד רעביא ןיולב ןוא ,טימ

 ןעמונעג טינרָאג ךיז טָאה רעדורב ןייז סָאװ ,דנַאטשמוא רעד טגייצרעביא ןעניוועל
 טייקכילברעטשנוא רעד ןענעוו ןוא ?לכה תבוט ןענעוו ןענַארפ איד ןעצרַאה םוצ

 עיינ עטיובעג ניניזפראש א רעדָא לעיּפשכאש רעדייא רהעמ ,עלעעז רעד ןופ

 : | | .ןישַאמ

 ןיא רעדורב ן'טימ ןעבעל וצ ןעוועג םעווקעבנוא ןעניוועל זיא םעד ץוח א
 טפַאשהטריוו רעד טימ ןעמונרעפ רהעז ןעוועג רע זיא-רעמוז לייוו ראפרעד ,ףרָאד
 ןענַאק לָאז רע זא ,ץרוק וצ ןעוועג גָאט רעגידרעמוז רעגנַאל רעד זיא םהיא ראפ ןוא
 טָאה שטיװָאנַאװיא יינרעס ןוא --- ןעוועג גיטיונ זיא סע סָאװ ,סעלא ןהָאטפיוא
 טגיטפעשַאב טינ ךיז טָאה .ה .ד ,טהורעג טציא טָאה רע להָאװבָא רעבָא .טהורעג
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 עגיטסייג וצ ןעוועג טנהעוועג יוזא ךָאר רעבָא רע זיא ,עקרעוו ענייז ןעביירש טימ
 -העש א ןיא ןעקנַאדעג ענייז ןעגָאווצסיורא טָאהעג בעיל טָאה רע זא ,טייקגיטעהט
 -עג רעד .ןערעה םהיא לָאז רעצימע זא טבעילעג טָאה ןוא םראפ רעטסאפעג ,רענ
 טינ ,םורַאד ןוא .,רעדורב ןייז ןעוועג זיא רערעהוצ רעכילריטַאנ ןוא רעכילנהעוו
 ןעניטנַאטסנָאק זיא ,ןעגנוהיצעב ערעייז ןופ טייקכאפנייא רעד ףיוא גידנעקוק

 בעיל טָאד שטיװָאנַאװיא ייגרעס .ןיילא םהיא ןעזָאלוצרעביא ןעוועג םעווקעבנוא
 ךיז גידנעטארב ,יוזא ןעגיל ןוא ןנוז רעד רעטנוא זָארג ן'פיוא ךיז ןעגייל טָאהעג

 .ןרעדױלּפ ןוא
 סָאװ -- רעדורב םעד טגָאזעג רע טָאה -- ןעביולג טינ טסעוו אוד ---

 ;ּפָאק ןיא קנַאדעג ןייא ןייק .טייקליופ עקצַאלכַאכ איד זיא רימ ראפ גונעת א ראפ
 ,ליוק א לעקייק שטָאכ ,טַאלג יוזא

 ןעציז וצ גילייווגנאל רעדנוזעב ןעוועג זיא ןיוועל ןיטנַאטסנָאק ראפ רעבָא
 זוא רעדלעפ איד ןעגיטסימ ראפ טסימ טרהיפ ןעמ לייוו ראפרעד םהיא ןערעה ןוא
 -ענ גנוטכא סינ לָאז רע ביוא ,איוו סייוו טָאג ןעגעוו איד ףיוא ןעניילנַא טעוו ןעמ
 -רעפ וצ ןעניסעלכאנרעפ ייז ןעלעוו סרעקא איד ןוא סנעזייא-דיינש איד ןוא .ןעב
 ײדָאמ-יינ איד זא ,ןעגָאז ייז ןעלעוו ךָאנרעד ,ןעלאפבָארַא ןעלעוו ייז ןוא ,ןעפיורש
 -טיא םעד וצ סאד טמוק איו ,ךאז עטכארטעגסיוא ןַא ןענייז סנעזיײא-רעקַא ענ

 | .וז .א .א ,רעקַא ןעשידָאמ
 וענָאז םהיא טגעלפ -- ץיה אזא ןיא ןעהעגוצמורא ריד ןיוש גונעג ---

 | .שטיווָאנאוויא יינרעפ

 רָאטנאק ןיא ןעפיולניירא ךָאנ ךיא זומ עקנילייוו ןייא ףיוא רונ ,ןיינ ---=|

 .דלעפ ןיא ןעפיולקעווא טנעלפ ןוא ןיוועל טגאזעגנ טאה ---

.2 

 -מַאנָאקע ןוא עקנאינ איד זא ,טריסאּפ טָאד ינוי ןופ געט עטשרע איד ןיא |
 ינייא טימ עקנַאב א רעלעק ןיא ןעגָארטעג בָארא טָאה אנווָאליאכימ איפאנא עק

 ךיז טאה ןוא ןעלאפעג זיא ,ןהָאטעג שטילג ַא ךיז טָאה ,ךעלמעווש ענעצלאזעג
 רעדנעלּפאלּפ ,רעגנוי רעד ןערהָאפ וצ ןעמוקעג זיא סע .דנאה איד ןעקנולעגסיוא
 טקוקעב טאה רע .טגידנעעג סאוו-רונ טָאה רעכלעוו טנעדוטס ַא ,רָאטקָאד-ףרָאד
 ןופ טאדעג האנה טָאה ,ןעקנולעגסיוא טינ זיא איז זא ,טנאזעג טָאה ,דנַאה איד
 - ןוא ווָאשינזאק שטיווָאנאוויא ייגרעס .ןעטמהירעב םעד טימ גנוטלאהרעטנוא רעד
 ןייז ןעגָאזסױרא גידנעלעוו ,קריצעב םעד ןופ תוליכר עלא טלהעצרעד םהיא טָאה
 נא עקסמעז איד איו טגאלקעב ךיז טאה ןוא ןעכאז ףיוא קילב ןעטרהעלקעגפיוא

 .עגַאל רעטכעלש ַא ןיא ןענייז ןעטייהנעגעלעג
 -רעדנַאנופ טָאה ,טרעהעגוצ ךיז םאזקרעמפיוא טָאה שטיווָאנאוויא יינרעס

 ,טדערוצ ךיז רע טאה ,רערעהוצ םעיינ םעד ןופ רעטקעוועגפיוא ןַא ןוא טגערפעג
 -בֶא ךילפעה ןענייז עכלעוו ,ןעגנוקרעמאב עדנעפערט עכילטע טנאזעגסיורא טָאה

 ןוא רעגידעבעל ךיז ייב זיא רע ןוא רָאטקָאד ןעגנוי םעד ןופ ןעראוועג טצעשענ
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 -עג ןעגידעבעל ַא ךָאנ ןערעוו רעמיא סאד טנעלפ רע איו ,ןעראוועג רעכילשנעמ
 עדנעוו ַא טימ ןערהָאפ טלאוועג רע טָאה רהָאּפבִא ס'רָאטקָאד סעד ךָא;נ .ךערּפש
 וצ שיפ טאהעג בעיל טָאה שטיװָאנאוויא יינרעס .ןעגנאפ וצ ?יפ ךייט ן'פיוא
 אזא ןעבעיל ןעק רע סאוו טימרעד טריצלַָאטש איוו יוזא ראגָאז טאה ןוא ןעּפאכ
 .גנוגיטפעשאב עשירַאנ

 -רעקאעג איד וצ ךיז ןעקוק וצ ןערהָאפ טפראדעג טָאה ןיוועל ןיטנַאטסנָאק
 זַא ,רעדורב םעד ןעגָאלשעגרָאפ טָאה רע ןוא ,סעקנַאל איד ףיוא ןוא רעדלעפ עט
 ,טעלאירבָאק ןיא ןערהיפוצ םהיא טעוו רע

 יַאה ןופ סינעטערעג איד ןעוו ,רהָאי ןופ טייצ רענעי ןיא ןעוועג זיא סָאד
 ןעעז ןופ גרָאז איד ןָא ןיוש ךיז טביוה סע ןעוו ;טמיטשעב ןיוש ךיז טָאה רהאי
 רעד ןעוו ;טינש ןופ סייצ איד ןָא ןיוש טמוק סע ןעוו ןוא רהאי ןעדנעמוק ףיוא
 איד טימ דלעפ ענירג-יורג סאד ןוא ,טגנאזעגסיוא ןעצנאג ןיא ְּךיִז טָאה ןערָאק
 ענירג סאד ןעוו ,דניוו ן'פיוא ךיז םעילאווכ ,ןעגנאז ענעסַאגעגנָא טינ ךָאנ ,עטכייל
 טינ זיא זָארג עלעג ןופ סעטסוק ייז רעביא ענעפרָאוװאוצ איד טימ דלעפ-רעבָאה
 עהירפ איד ןעוו ;גנואעז עטעּפשוצ זייוו-רעצעלּפ איד רעביא ןעביוהעגסיוא זיילג
 עטנעקירטעגסיוא יד ןופ תוחיר יד ןעוו ; דרע איד טקעדרעפ ןוא ךיז טזָאלוצ עקיר
 ןוא ןעזָארג עגיד-גינָאה איד טימ ףיונוצ ךיז ןעסיג טסימ סנעפיוה ענעטַאשעגנא
 -ָאנוצ ַא איוו יוזא ןעהעטש ,עסָאק איד גידנעטראוורע ,רעדלעפ ענירדינ .איד ןיא
 -ננעטש ןופ סנעפיוה עטצראוושעג זייוו-רעצעלּפ טימ סעקנַאל-גערב איד םי רענעס
 . ,לעװַאשטש םענעסירעגסיוא ןופ ךעל

 טייברא רעשיפרָאד רעד ןיא ןעוו ,רראי ןופ טייצ ענעי ןעוועג זיא סאד
 -האובת ןופ גנאפנַא םעד רָאפעב םעהטָא םעד ןעּפאכרעביא רעצרוק ַא ןָא סמוק
 ןעטפערק עלא סיורא טפור סאוו ןוא רהאי ןעדעי ךיז טלָאהרעדעיװ סאוו ,גנולמאז
 -ייה ןעוועג ןענייז געט איד ןוא סענעטערעג סיורג ַא רחעז ןעוועג זיא םע .קלָאפ ןופ
 ,טכענ עגיאיוהט עצרוק טימ עגידרעמוז ,עס

 ןעמוקוצ וצ םוא דלאוו ן'ךרוד ןערהָאפכרוד טפראדעג ןעבָאה רעדירב איד
 ןופ טאהעג האנה 'נייצ עצנאנ איד טָאה שטיוואנאוויא ייגרעס ,םעקנַאל איד וצ
 ,טייקגידרעטעלב ןופ ןעראוועג טביוטרעפ זיא רעכלעוו ,דלאוו ןופ טייהנהעש רעד
 ןופ םיוב ןעווָאּפיל ןעטלא ןעלעקנוד םעד ףיוא םאד רעדורב םעד ןעזיוועגנָא טָאה
 ןעבילקעג ךיז טאה ןוא ךעלטעלב עלעג ןופ טנוב ןעוועג זיא רעכלעוו ,טייז-ןעטאש
 איד ןופ ץנאלנ ןעטנאלירב םעד ףיוא סאד ןוא ,רעטלע רעד ףיוא ךיז ןעהילבוצוצ

 ,רעמיוב עגירהאידַאה עקניגנוי !
 ןעכערּפשעג ןערעה וצ ןוא ןעדייר וצ טבעילעג טינ טָאה ןיוועל ןיטנַאטסָאק

 -בָארַא םהיא רַאפ ןעבָאה רעטרעוו איד .רוטַאנ ,רעד ןופ טייהנהעש רעד ןעגעו |
 םעד טלעקַאשענוצ טָאה רע .ןעהעזעג טָאה רע עכלעוו ,טייהנדעש איד ןעמונעג
 ןעגעוו ראג ןעטכַארט ןעביוהעגנָא גידנעלעוו טינ טָאה רעבָא ,ּפָאק ן'טימ רעדורב
 עצנאג סניוועל זיא ,דלַאװ םעד ןערהָאפעגכרוד ןענייז ייז ןעוו .סערעדנַא סָאװ
 -יא .רלעפ ם'ןופ ןעהעזסיוא סָאד ןופ ןערָאװעג ןעגנולשרעפ טייקמַאזקרעמפיוא
 טלהעצעגרעביא טָאה ןיוועל .ןערהופ-סטייברא לעיפ ןערהָאפעג ןענייז דלעפ ן'רעב
 -עגסיורא טעוו סעֶלַא סָאװ ,טימרעד ןעדעירפוצ ןעבעילבעג זיא ןוא ןערהופ איד
 - ,טינש ןענעוו ןעטכַארט ןעבױהעגנָא טָאה רע ,גיטיונ זיא סע איוו ןערעוו טרהיפ

218 



 אנינעראק אננא

 ןייז טּפַאכרעּפ טָאה סע סָאװ ,להיפעג רעדנוזעב ַא סעּפע טלהיפעג דימת טָאה רע

 ,טינש-ייה ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו ץרַאה |

 .דרעפ םעד טלעטשעגבָא ןיוועל טָאה עקנָאל םוצ גידנערהאּפוצ |

 יױהט-ןעגרָאמ רעד ןעבילבעג ךָאנ ןיא זָארג-רעטנוא עטכידעג איד ףיוא

 יָאירבָאק ןיא םהיא ןערהיפוצ ןעניוועל ןעטעבעג טָאה שטיװָאנַאװיא ייגרעס ןוא

 איד ןעצענרַאפ טינ לֶא: רע ידכ ,סענוקָא ןעגנַאפ ןָאק ןעמ ואוו ,טסוק ן'זיב טעל

 ןעקירדוצ טלָאװעג טינ ךיז טָאה ןעניטנַאטסנָאק איוו .דלעפ ן'רעביא גידנעהעג סיפ

 עכיוה איד ןוא .עקנָאל ןיא ןערדָאפעגניירַא רע זיא ןענעווטסעד ןופ זָארג ענייז

 .דרעפ איד ןופ סיפ איד ןוא רעדער איד םורא ןעטכָאלפעג ךיז טָאה זָארג

 -נעוו ענייז גידנעמהענוצ ,טסוק ַא רעטנוא טצעזעג ךיז טָאה רעדורב רעד

 ןיירא זיא ןוא ןעדנובעגוצ םהיא טָאה ,דרעפ םעד טרהיפעגבָא טָאה ןיוועל ןוא סעד

 איד גידנעהעגרעביא .עקנַאל ןופ םי םענירג-יורג ןעסיורג ןעכילגעוועבנוא םעד ןיא

 ןוא געוו ן'פיוא ןעמוקעגסיורא ןיוועל ןיטנַאטסנַאק זיא ,רעווק רעד ןיא עקנַאֿל

 ןעגָארטענ טָאה רעכלעוו ,גיוא ענעלָאװשעג ַא טימ ןַאמ ןעטלַא ןַא טנעגעגעב טָאה

 י .ןענעיב טימ גָאטש ַא

 . .ןהָאטעג גערפ ַא רע טָאה --- ? שטימאפ ,ןעגנַאּפעג  סָאװ --

 איד רונ ןעלעוו טלָאװ ךיא ! שטירטימ ןיטנַאטסנָאק ,ןעגנַאפעג ואוו ---

 | .ןעטיהנייא ענענייא

 רעדָא ןעדיינש ןעמ לָאז -- שטימאפ ,ןעגָאז אוד טסעוו סָאװ ,ונ --

 | | | ? ןעטראוו

 גָאט ןעקסווָארטעּפ םעד זיב ךָאנ ןעמ געמ ,ןעניימ רימ איו ! ןעד סָאװ ---

 טעװ טָאג ,ונ .רעהירפ לָאמעלַא ייה בָארַא ךָאד טמהענ רהיא ןוא .ןעטרַאוװאוצ

 .גָאטלױאוו ַא ןייז טעוו היפ איד רַאפ .רהָאיײַאה עטוג ןענייז ןעזָארנ ,ןעפלעה

 | | - צא טסניימ איו ,רעטעוו רעד ןוא-- |

 .ןייז רעטעוװ רעטוג ךיוא טעוװו רשפא .ןעבעג טעוו טָאג איוו זיא סָאד --

 .רעדורב םוצ ןעגנַאגעגוצ .זיא ןיוועל

 טָאה שטיװָאנַאװיא ייגרעס רעבָא ,ןעגנַאפעג טינ ךַאז ןייק ךיז טָאה סע

 טָאה ןיוועל .טניילעגפיוא רעטנומ רהעז ןעוועג זיא ןוא טגיליײװגנַאלעג טינ ךיז

 םהיא ּךיז טָאה ,רָאטקָאד ן'טימ ךערּפשעג ןייז ןופ .טציירעג גידנעייז זַא ,ןעהעזעג

 ,םייהַא רעכיג טלָאװעג ,טרהעקרַאפ ,רעבָא ךיז טָאה ןעניוװעֿפ .ןעסעומש טלאוװעג

 ביוא ,ןעדיישטנע ןוא ןעגרָאמ וצ ןעדיינשייה ןעביוהנַא ןעגעוו ןענדרָאוצנייא

 וי | | .ןעטרַאוו ךָאנ רעדָא ןעבױהנָא ןיוש לָאז ןעמ

 ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ןערהאפ ןעלעוו רימ ,סָאװ ---

 אוד איו .עלייוו ַא ןעציז ךָאנ רימָאל ?שינעלייא איד זיא סָאװ ---

 ָאד רעבָא ,טשינרָאג וליפא ךיז טגנַאפ סע ! ןערָאװעג טקייװעגסיוא רעבָא טסיב

 טימ ןהָאט וצ ָאד טסָאה אוד סָאװ ,טימרעד טוג יא געיעג רעדעי .טונ זיא

 טָאה -- ! זיא רעסַאװ ענעלָאטש עניזָאד סָאד טכַארּפ ַא ראפ סָאװ .רוטַאנ רעד

 -ער ַא ףיוא רעמיא ךימ ןערעניארע ןענערב-עקנאל עניזַאד איד --- טגַאזעג רע

 ,ןהָאט גיוו ַא ךיז רימאל : רעסַאװ םעד טגָאז זָארנ איד ? אוד טסייוו --- שינעט

 | | יי -  .ןהָאט גיוװ ַא

 .ןיוועל טגָאזעג גילייווגנַאל טָאה --- שינעטער רעד ןופ טינ סייוו ךיא ----
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8. 

 .ייגרעס טגָאזעג טָאה -- טכַארטעג ריד ןענעוו בָאה ךיא ,אוד טסייוו --- ---
 ךיז טוהט קריצעב ןיא ךייא ייב סָאװ ,טינ רָאנ ךָאד גיוט סָאד -- ,שטיווָאנַאװיא
 .גנוי רעשירַאנ ןייק טינ רָאג זיא רע .טלהעצרעד רימ טָאה רָאטקָאד רעד איוו ,ָאד

 ףיוא טינ טסרהָאפ אוד סָאװ סוג טינ זיא סע ; גָאז ןוא טגָאזעג ריד בָאה ךיא ןוא
 ןופ טרעדנוזעגנבא טּפיוהרעביא ךיז טסָאה אוד סָאװ ןוא ןעננוציז עקסמעז ןייק
 -רַאפ ,ןעטייוו ןופ ןהעטש ןעלעװ ןעשנעמ עטכער ביוא .טייקניטעהט עקסמעז
 סָאד .רימ ןעלהָאצ דלעג .איוו סייוו טָאג קעוַא טעוװ סעלַא זַא ,ךיז טהעטש

 -ךלעפ ןייק טינ ,ןעלהוש ןייק טינ ָאטינ ןענייז סע ןוא ,תוריכש ףיוא טהעג דלענ

 | .ָאטינ ךַאז ןייק ,ןעקיײטּפא ןייק טינ ,ןעמַא-בייה ןייק טינ ,סרעש

 ןיוועל טנַאזעג טסול ןהֶא ןוא ליטש טָאה -- טפורּפעג ךָאד בָאה ךיא ---
 ! ןעכַאמ וצ זיא סָאװ ,ונ ,טינ ןָאק ךיא ---

 סָאד העטשרַאפ ךיא זַא ,העטשעג ךיא ? טינ אוד טסנָאק סָאװ רַאפ ---
 סָאד לָאז ; וצ טינ ךיא ביג סָאד ,ןענָאק טינ ; טייקגיטליגכיילג ןיולב זיא סע .,טינ

 ? ךאפנייא ךיז טסליופ אוד זַא ,ןייז ךילגעפ
 ןוא טפורּפעג בָאה ךיא ,עטירה סָאד טינ ןוא סענעי טינ ןוא סָאד טינ --

 .ןיוועל טגָאזעג טָאה --- ןהָאטפיוא טשינרָאג ןָאק ךיא זַא ,העז ךיא
 ,טדערעג טָאה רעדורב רעד סָאװ םעד ןיא ןעגנורדעגניירַא גינייוו זיא רע

 ןעהעזעג טָאה רע ןוא דלעפ-רעקַא םעד ףיוא ךייט טייז ענעי וצ טקוקעג טָאה רע
 זיא סָאד וצ ,רהָאלק ןעדיישרעטנוא טנַאקענ טינ טָאה רע רעבָא ,סעצרַאוװש סעּפע
 | .נידנעטייר קישטזַאקירּפ ןייז זיא סָאד רעדָא דרעפ א

 ,טריבורּפ טסָאה אוד ? הָאט טינ ךַאז ןייק אוד טסנָאק סָאוװ רַאפ ---
 -עגרעטנוא ךיילג ךיז אוד ססָאה ,טסקנייד אוד איוו ,ןעננולעג טינ ןיא ריד ןוא
 ? עבעיל-נעגייא ןייק םינ אוד טסָאה איוו - ,ןעבעג

 רעטרעוו סרעדורב םעד ןעמעוו ,ןיוועל טגָאזעג טָאה --- עבעילינעגייא --
 "וא ןיא רימ סלָאװ ןעמ ןעוו .טינ העטשרַאפ ךיא --- טצעלרַאפ קרַאטש ןעבָאה

 לָארנעטניא ןופ גנורילוקלאק איד ןעהעטשרַאפ ערעדנַא זַא ,ןעגָאז טעטיזרעווינ
 ןעמ ףרַאד ָאד רעבָא .עבעיל-נענייא ןַארַאפ ןיירעד זיא ,טינ העטשרַאפ ךיא ןוא
 רַאפ ןעטייקניהעפ עטמיטשעב ןעבָאה ףרַאד ןעמ זַא ,טגייצרעביא ןייז רעהירפ ךָאד

 עלַא איד זַא ,ןייז טגייצרעביא ףרַאד ןעמ ,זיא רקיע רעד ןוא ,ןעכַאז עגיזָאד איד
 | .גיטכיוו רהעז ןענייז ןעכַאז

 -יא יינרעס טגָאזעג טָאה -- ? גיטכיוו טינ ןענייז ייז ! עשזדאיוו זיא --- =

 -עג רעדורב ןייז סָאװ ,ןופרעד טצעלרַאפ ןעוועג ןיוש זיא רעכלעוו ,שטיווָאנַאװ
 ךָאנ רעדנוזעב ןוא ,יוזא טריסערעטניא םהיא סָאװ ,סָאד גיטכיוו טינ רַאפ טניפ
 .ניטנעק זיא סע איוו ,דייר ענייז וצ וצ טינ רָאג ךיז טרעה רע סָאװ ,ןופרעד

 -סָאװ ,טינ ךימ טמהענ סע ,גיטכיוו סלַא סיוא טינ סָאד טזייוו .רימ ---

 ,ןעהעזרעד טציא ןיוש טָאה ןוא ןיוועל סרעפטנעעג טָאה -- ...9 אוד טסליוו עשז

 רעד עקַאט ןעוועג זיא טקוקעג טָאה רע סָאװ ףיוא ,דלעפ ן'פיוא עצרַאווש סָאד זַא

218 



 אנינעראק אננא

 ,דלעפ סָאד ןרעקַא ןופ םירעיוּפ איד ןעזָאלוצ אמתסמ טָאה רעכלעוו ,קישטזַאקירּפ
 ךילגעמ סָאד לָאז , .סעכָאס איד טרהעקעגרעביא ןעכָאה ייז איוו ןעהעזעג טָאה רע

 .ןהָאטעג טכַארט ַא רע סָאה "? טרעקַאעגבָא ןיוש ןעבָאה ייז זַא ,ןייז

 םינּפ ןענולק ,םענעש ןייז גידנעקלָאװנָא טָאה -- וצ ךָאד ךיז רעה ,ונ--

 ץנַאג זיא סע .ץענערג ַא ןַארַאפ זיא סעלַא וצ --- רעדורב רערעטלע רעד טגָאזעג
 ןעבָאה וצ בעיל טינ ןוא רעגיטכירפיוא ןַא ןוא שנעמ רערַאברעדנָאז ַא ןייז וצ טוג

 רעדָא טָאה ,טסדער אאוד סָאװ סָאד רעבָא ;} סעלַא סע סייוו ךיא --- טייקשיַאפ ןייק
 ןעניפעג אוד טסנָאק איוו .ןעניז ןעטכעלש ַא טָאה סע רעדָא ,טינ ןעניז ןייק רָאג
 -רעפ אוד איוו טסבעיל אוד סעכלעוו ,קָלָאפ עגיזָאד סָאד זַא ,גיטכיוויטינ רַאפ

 ....טסרעכיז
 -  .ןיוועל ןהָאטעגנ טכַארט ַא טָאה --- 'טרעכיזרעפ טינ םענייק בָאה ךיא ,,
 טברַאטש קלאפ סָאד ןעוו ,גיטכיוו-טינ רַאפ ןעניפעג אוד טסנָאק איוו ---

 טלעמיש קלאפ סָאד ןוא ,רעדניק איד ןעלּפירקוצ סעבָאב עדנעסיוונֹוא ? זָאלּפליה
 ןוא ,לרעביירש ןעדעי ןופ טפַאשררעה רעד ןיא טביילב ןוא טייהנעסיוונוא ןיא
 טספלעה אוד ןוא ,ןעפלעהוצבָא סָאד לעטימ ַא ןעבעגעג ןעמ טָאה דנעה איד ןיא ריד
 .גיטכיוו טינ זיא סָאד זַא סיוא טמוק ריד ייב ?לייוו ,רַאפרעד ,טינ

 רעדָא : ַאממעליד ַא טלעטשעגקעװַא םהיא טָאה שטיווָאנַאװיא ייגרעס ןוא |
 אוד סָאװ ,סעלַא ןעהעז טינ טסנָאק אוד זַא ,טלעקיווטנענוא ױזַא טסיב אּור
 ןייד ןופ ,עהור ןייד ןופ סעּפע ןעבעגבָא טינ טסליוו אוד רעדָא ,ןהָאט טינ טסנָאק
 .ןהָאט וצ עגיזָאד סָאד םוא ,סָאװ טינ ןיילַא סייוו ךיא ןופ ,הואג רעטסוּמ

 ןעבעגוצרעטנוא רונ טביילב טהיא זַא ,טלהיפעג טָאה ןיוועל ןיטנַאטסנָאק
 ןוא .ךַאז רעניײמעגלַא רעד וצ עבעיל טלהעפ םהיא זַא ךיז ןייז וצ הדומ רעדָא ךיז

 | ,טקניירקעג ןוא טגידיילעב טלהיפענ ךיז רע טָאה ןופרעד -
 ,טינ העז ךיא --- ןעדעישטנע טגָאזעג רע טָאה -- סענעי יא סָאד יא --- :

 ...ןענָאק לָאז ןעמ זַא
 ךילגעמנוא זיא ,דנַאל סָאד ןעלייהטרעפ גיטכיר לָאז ןעמ ןעוו ? איוו ---

 ? ףליה עשיניצידעמ ןערהיפוצנייא

 טָארדַאווק דנעזיוט רעיפ היוא ..,ךיז טכוד רימ איו ,טינ ןָאק ןעמ --- |

 -סטיײברַא עדנענערב ,סמערוטש-עענש ערעזנוא טימ ,קריצעב רעזנוא ןופ טסרָאיװ
 טימ םוטעמוא ןעגרָאזעב ןָאק ןעמ ױזַא איוו ,טייקבילנעמ ןייק טינ ךיא העז ,טייצ
 .ןיצידעמ ןייק ןיא טינרָאג ךיא ביולג ןײמעגלַא ןיא ןוא .ףליה עשיניצידעמ

 -יוט ריד לעװ ךיא ..,טכערעגנוא ןיוש ךָאד זיא סָאד ,רונ ביולרע ,ונ --- |

 ? ןעלרוש איד ןוא ,ונ ...ןעגניירב עלעיּפשייב עדנעז
 ? ןעלהוש סָאװ וצ ---
 -ליב ןופ ןעצונ איד ןיא לעפייווצ א ןייז ןעד ןָאק ! אוד טסטדער סָאװ ---

 ,ןעדעי רַאפ טוג סע זיא ,ריד רַאפ טוג זיא גנודליב ביוא ? גנוד
 וצ טרַאּפשעגוצ שילַארָאמ זיא רע זַא ,טלהיפעג טָאה ןיוועל ןיטנַאטסנַאק

 איד גידנעלעוו טינ טגָאזעגסיורא טָאה ןוא טציהוצ םורַאד ךיז טָאה ןוא דנַאװ רעד
 .ןעטייהנעגעלעגנַא עש'להק וצ גיטלינכיילג זיא רע סָאװ רַאפ עכַאזרוא טּפױה

 ךיז ךיא בָאה סָאװ רַאפ רעבָא } טוג זיא סעלַא סָאד זַא ,ןייז ןָאק סע ---
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 ןוא ןעקיש טינ רעדניק עניימ לעװ ךיא ןיהואוו ,ןעלהוש ןוא ,טינ ןעצונ ענייק ןייֵלַא בָאה ךיא עכלעוו ןופ ,ןעטקנוּפ עשיניצידעמ ןעדנירג ןעגעוו ןעגרָאז וצ סעּפע
 ךָאנ ביולג ךיא ןוא ,ןעקיש טינ רעדניק ערעייז ךיוא ןעלעוו םירעיוּפ איד ןיחואוו
 ,טגָאזעג רע טָאה --- ? ןעקיש ןיהַא ייז הרַאד ןעמ זַא ,טייהרעכיז טימ םינ

 ןופ ןערָאװעג טרעדנואורעפ טונימ א ףיוא זיא שטיוװָאנַאװיא ייגרעס
 ןופ ןַאלּפ םעיינ ַא טגיטרעפרַאפ ךיילג סָאה רע רעבָא ; ךַאז רעד ףיוא קילב אזַא
 ,רעדורב םוצ ןהָאטעג רהעק ַא ךיז רע טָאה נידנעלכיימש ןוא ןעפרַאװעגנרעביא איז טָאה ,עדנעוו ַא ןעמונעגסיױרַא טָאה ,עלייוו ַא ןעגיוושעג טָאה רע .ףירגנא

 גיטיונ ריד רַאפ טקנוּפ רעשיניצידעמ ַא זיא סנעטשרע ..,רונ ביולרע ---
 ,אנווָאליאכימ איפַאנט ראפ רָאטקָאד ןעקסמעז םעד ךָאנ טקישעג רימ ןעבָאה םִא

 ,עמורק א ןעביילב טעוו דנַאה איד זַא ,ןיימ ךיא ,וג --
 ריד ןָאק ץראה-םע ןייק טינ רעױּפ ַא טנייה ...עגַארפ ַא ךָאנ זיא סָאד --

 ,רערעייהט םהיא טסלהָאצ אוד ןוא ןעגניירב ןעצונ רהעמ
 ןעדעישטנע טָאה --- טסליוו אוד ןעמעוו ייב ןענערפ טסנָאק אוד ,ןיינ --

 רעטיײברַא ןַא סלַא קישזומ רענטָאמַאר) א -- ןיוועל ןיטנַאטסנַאק טרעפטנעעג
 טעװ ןעמ איוו ,ןעקירב ןוא ,טינ ןעמ ןָאק ןערעסעבסיוא ןעגעוו איד ןוא .רעגרע זיא
 ,ןענע'בנג'קעווַא ייז ןעמ טעװ ױזַא ,ןעלעטשקעוװַא רונ

 -נעמאזוצ ַא ןחִא ןרעדנַא םעד ףיוא טקנוּפ ןייא ןופ ןעגנורּפשעג זיא רענגעג רעד זאוו טרָאד טרפב ןוא ,עכירּפשרעדיװ ןייק סַאהעג בעיל טינ טָאה רעכלעוו ,שטיוו רָאנַאװיא ייגרעס רעטנעקלָאװעגנָא ןַא טגָאזעג טָאה -- סנענירעביא --
 -- ןערעפטנע וצ רעהירפ סָאװ ףיוא ןעסיוו טנָאקעג טינ טָאה ןעמ זַא ױזַא ,דנוב
 ,אוד טסנעקרענַא .רוג ביולרע .ךָאד ךיז טלעדנַאה םעד םוא טינ ,סנעגירעביא
 | ? קלאפ ן'רַאפ טוג זיא גנודליב זַא

 ַא ךיילג טָאה ןוא טעטרַאוװרענוא ןיוועל טגָאזעג טָאה --- ןעקרענַא ךיא --
 -אז עטסוּפ טרער רע זַא ןערעוו ןעזיוועב םהיא טעוװ סָאד םנעקרענַא רע ביוא זַא ,טלהיפעג טָאה רע .טניימ רע סָאװ טגָאזעג טינ רָאג טָאה רע זַא ,ןהָאטעג טכַארט
 טָאה ןרעוו ןעזיוועב םהיא טעוװ סָאד איו .םינ ןעניז םוש ןייק ןעבָאה סָאװ ,ןעכ
 ןעזיוועב שיגָאל םהיא טעװ סָאד זַא רעכיז ןעוועג זיא רע רעבָא ,טסואוועג טינ רע
 זיא טנעמונרא רעד רעבָא .עזייוועב עגיזָאד איד טרַאװרע טָאה רע ןוא ,ןערעוו
 | .טראווהע סָאד טָאה ןיוועל רעדייא ,רעכַאפנייא לעיפ ןעמוקעגסױרַא

 -יא ייגרעס טגָאזעג טָאװ -- טוג זיא סָאד זַא ,טסנעקרענַא אוה ביוא --
 :טימ ןוא ןעבעיל טינ ,שנעמ רעכילרחע םלא טינ אוד טסנָאק ןַאד --- שטיווָאנַאװ
 ,סעטונ טגניירב סָאװ ,ךאז ַאזַא ןיא ןעקריוו

 טָאה --- ךאז עטוג ַא זיא סָאד זַא ,טינ ךָאנ ךָאד ןעקרענַא ךיא רעבָא ---
 | : ,גידנערעוו טיור טגָאזעג ןיוועל

 ...טגָאזעג ןייֵלַא סָאװ רונ ְּךָאד טסַאה אוד ? איוו ---
 .ךילגעמ רַאפ טינ ןוא טוג רַאפ טינ ךַאז איד ןעקרענַא ךיא טסייה סָאד ---
 .גנוגניירטשנא ןייק גידנעכַאמ טינ ,ןעסיוו טינ אוד טסנָאק סָאד --
 ןיוועל טגָאזעג סָאה -- ױזַא זיא סָאד זַא ,ןענעכער ןיוש רימָאל ,ונ ---
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 בעילוצ ,ןייא טינ ךָאד העז ךיא רעבָא -- ױזַא טנעכערעג טינרָאג טָאה רע םגנה
 | | ,םעד ןענעוו ןעגרָאז ךיז ךיא לָאז סָאװ -

 ? איו טסייה סָאד ---

 ןופ רימ סע רהעלקרע ןַאר ,טדערוצ ןיוש ךיז ןעבָאה רימ ביוא ,ןיינ --- |

 | .ןיוועל טגָאזעג טָאה -- טקנוּפדנַאטש ןעשיפָאסָאליפ
 -עג טָאה -- עיפָאסָאליפ גיטיונ זיא ָאד סָאװ וצ טינ העטשרַאפ ךיא ---

 -על ןעזיוועגסיוא ךיז טָאה סע איו ,ןָאט ַאזַא טימ שטיוװָאנַאװיא ייגרעס טגָאז
 ךיז ןעניטפעשַאב וצ טכער סָאד רעדורב ןייז רַאפ טינ טנעקרענַא רע זַא ,ןעניוו

 .טכַארבעגפיוא ןעניוועל טָאה סָאד ןוא ,ןעגַארפ עשיפָאסַאליפ טימ
 רעד זַא ,ןעכער ךיא --- ןעביוהעגנָא גיציה רע טָאה -- ! סָאװ וצ טָא -- |

 עכילנעזרעּפ סָאד ךָאד ןעמעלַא ךָאנ זיא ןעטַאהט ערעזנוא עלַא רַאפ דנורג-געוועב
 ןַא סלַא ,טינ ךיא העז ןעננוטכירנייא עקסמעז איד ןיא זא דלַאביװ טנייה .,קילג

 ןעגעוו איד .קילג ןעכילנעזרעּפ ןיימ וצ ןעפלעהטימ לָאז סָאװ ךַאז ןייק ,רענילעדַא
 ,ןליפא ךימ ןערהיפ דרעפ עניימ ; ןייז טינ רעסעב ןענָאק ןוא רעסעב טינ ןענייז

 ףרַאד טקנוּפ ןעשיניצי ועמ ןייק ןוא רָאטקָאד ןייק .געוו רעטכעלש ַא זיא סע ןעוו
 וצ ךיז דנעוו ךיא --- טינ ךיז ךיא גיטיונ רעטכיר-סנעדעירפ ןייק ןיא .,טינ ךיא

 טינ ןוא ,טינ ךיא ףרַאד ןעלהוש .ןעדנעוו טינ ךיז לע ןוא טינ לָאמ ןייק םהיא
 -ענ ןיוש ריד בָאה ךיא איוו ,ךילדעש ןענייז ייז רונ ,טינ ףרַאד ךיא סָאװ זיולב
 ךיא סָאװ ,סָאד זיולב ןעגנוטכירנייא עקסמעז איד ןעטיידענ רימ רַאפ .טגָאז
 -הָאפ ףרַאד ,עניטַאישעד רעדעי ןופ סעקיּפָאק ןהעצכַא ןרעייטש ןעלהָאצ ףרַאד
 ןעטייקשירַאנ עֶלַא ןערעהסיוא ןוא ןעצנַאװ םימ טרָאד ןעפָאלש ,טדָאטש ןיא ןער
 .טינ ןיירעד ךיא בָאה סערעטניא ןעכילנעזרעּפ ןייק ןוא

 -יא ייגרעס ל?עכיימש ַא טימ ןעגָאלשעגרעביא םחיא טָאה -- ביולרע ---
 וצ ןענעוועב טינ זנוא ןענַאק ןעסערעטניא עכילנעזרעּפ ערעזנוא --- שטיוװָאנַאװ
 ןעטיײברַא ןעגעווטסעד ןופ ,םירעיוּפ איד ןופ גנואיירפעב רעד רַאפ ןעטיײברַא
 .ךֶאֹד רימ

 גנואיירפעב איד -- ןיטנַאטסנָאק טציהעג רהעמ ץלַא ךיז טָאה --- ןיינ ---

 עכילנעזרעּפ ןעוועג עקַאט ןענייז ָאד .ךַאז רעדנַא ןַא ןעוועג זיא םירעיוּפ איד ןוז

 זנוא סָאה עכלעוו ,טסַאל איד ןעפרַאװבָארא טלָאװעג ךיז טָאה סע .ןעסערעטניא
 ןעגעוו ןעריטוקסיד ,טַאטוּפעד ַא ןייז רעבָא .ןעשנעמ עטונ עלַא ,זנוא ,טקיטשעג
 ןהָאוו ךיא ואוו ,טדָאטש ןיא ןערהיפכרוד ףרַאד ןעמ גנוטיילבא-ץומש עכלעוו םעד
 ַא סע'בנג'עג טָאה סָאװ ,רעױּפ םעד ן'טפשמ ןוא רענערָאװשעג ַא ןייז .; טינרָאג
 ,ןעטייהמוד עֶלַא וצ ךיז ןערעהוצ ןוא ןעציז ןעדנוטש סקעז ןוא ,ןעקניש לעקיטש
 -רָאפ-טכירעג רעד איוו ןוא טָאקָאװדַא רעד ןוא רָארוקָארּפ רעד ןעלָאמ סע עכלעוו
 ררעה ,רהיא טנעקרענא, רַאנ:םעד-עקשאילא ןעטלַא ןיימ ייב טגערפ רעדנעציז
 - "? ס'ַאה -- ?ןעקניש איד ןעביור ןופ טקַאפ םעד רעטנַאלקעננָא

 איוו טלעטשעגרָאפ טָאה ,ןעסירעגניה ןעוועג ןיוש זיא ןיוועל ןיטנַאטסנַאק
 םהיוא ; "רַאנ"רעדיאקשַאילא, .טדער סע איוו ןוא רעדנעציזרָאפ רעד טדער סע
 : ,ךַאז רעד וצ סעלַא זיא סָאד זַא טכודעג ךיז טָאה

 - .ןעלסקַא איד טימ ןהָאטעג שטעווק ַא טָאה שטיװָאנַאוװיא ייגרעס רעבָא
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 | ? ןעגָאז טימרעד אוד טסליוו סָאװ זיא ---
 . עניימ עכלעוו ...ךימ עכלעוו ,עטכער ענעי זַא ,ןעגָאז זיולב ?יוו ךיא --

 ,ןעטפערק עֶלַא טימ ןענידייהטרעפ לָאמ עלַא ךיא לעװ ,ןערהירעב ןעסערעטניא
 ןעבָאה ןערַאדנַאשז ןוא קסיבָא ןַא ןעכַאמ ,ןעטנעדוטס ,זנוא ייב טגעלפ ןעמ ןעוו
 עטכער עניימ ןענידייהטרַאפ וצ גיטרַאפ ןעוועג ךיא ןיב ,ףעירב ערעזנוא טנעיילעג
 -עב עכלעוו ,טכילפּפ-רעטילימ העטשרעפ ךיא .טייהיירפ היוא ,גנודליב ףיוא
 ךיא ; ןיילא רימ ןופ ןוא רעדירב עניימ ןופ ,רעדניק עניימ ןופ לַאזקיש םעד טרהיר
 ,ןענעכערסיוא רעבָא ; רימ וצ ךייש זיא סָאװ סָאד ןעלייהטרואעב וצ גיטרעפ ןיב
 איוו רעדָא ,דלעג עקסמעז ?עבור דנעזיוט גיצרעפ ןעלייהטרַאפ לָאז ןעמ ןיהואוו
 .טינ סָאד ןָאק ךיא ןוא טינ ךיא חעטשרַאפ סָאד ,"רַאנ-טעד-אקשאילַא, ן'טּפשמ וצ

 רעטרעוו ענייז איו טארוקא ,יוזא טדערעג טָאה ןיוועל ןיטנַאטסנַאק
 .טלעכיימשעג טָאה שטיווָאנאוויא יינרעס .עילבערה א ןעסייררוצ ןעטלָאוװ

 טלָאװ עשז סָאװ ; סעצָארּפ ַא ןעבָאה ןעפראד אוד טסעוו ןעגרָאמ ןוא ---
 ?טכירעג-?אנימירק ןעטלא ןיא ךיז ןעריטעצָארּפ וצ ןעוועג רעמהענעגנא ריד ראפ

 עוו ךיא .ן'טּפשמ טינ ךימ טעװ ןעמ .ןעריסעצָארּפ טינ ךיז לעוװ ךיא --
 -םירנייא עקסמעז ערעזנוא ,טע .טינ ןעכאז איד ףרַאד ךיא ןוא ןעלייק טינ םענייק
 עכלעוו ,סעקזאיראב איד איו רָאפ רימ ןעמוק ייז ,תושעמ עלא איד ןוא ןעגנוט
 איו ןעדעזסיוא לָאז סע "אציָארט , בוט-םוי םעד ןיא דרע רעד ןיא ןָא טקעטש ןעמ
 טינ ןָאק ךיא ןוא ,ןעסקאוועגסיוא ןיילא אּפָארייא ןיא זיא רעכלעוו ,דלאוו א
 .ייז ןיא ןעביולג ןוא סעקזַאירעב איד ןעסיגעב ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ

 טָאה ןוא ןעלסקא איד טימ טשטעווקעג זיולב טָאה שטיוואנאוויא ייגרעס
 טּפעלשעגניירא ןענייז סע יוזא איוו ,גנורעדנואוורעפ ןייז טקירדעגסיוא טימרעד
 -רעפ טוג ץנַאג טָאװ רע להָאוװבָא ,ןָאיסוקסיד רעד ןיא סעקזַאירעב איד ןערָאװעג
 .ןעגָאז טלָאװעג טימרעד טָאה רעדורב רעד סָאװ ,ןענַאטש

 -אב רע טָאה -- טינ ךָאד ןעמ ןָאק ןעריטוקסיד יוזא ,רונ ביולרע --
 ןרעפטנעראפ טלָאװעג טציא ןיוש ךיז טָאה ןיוועל ןיטנַאטסנָאק רעבא ,טקרעמ
 רע ןוא םינינע עש'להק איד וצ טייקגיטליגכיילג רעד ןיא -- רעלהעפ ןייז ןיא
 | : טצעזעגטרַאֿפ טָאה

 ןָאק טייקגיטעהט ןייק זא --- ןיטנַאטסנַאק טגָאזעג טָאה -- סנייד ךיא --
 זיא סָאד .ןעסערעטניא עכילנעזרעּפ דנורג סלא טינ טָאה איז ביוא ,טסעפ ןייז טינ
 -טנע גידנענַאטעב טגָאזעג רע טָאה --- עשיפָאסָאליפ א ,טייהראוו עניימעגלא ןא
 -ייוו טימרעד ןעלעוו טלָאװ רע איו ,ע ש י פ ַא ס ַא לי פ טרָאװ םעד ןעדיש
 -יפ ןענגעוו ןעדייר וצ רערעדנא רעדעי איוו ,טכער ַאזַא ךיוא טָאה רע זא ,ןעז
 - ,עיפָאסָאל

 ייב ןוא , : ןהָאטעג לעכיימש א לָאמַא ךָאנ טָאה שטיװָאנַאװיא ייגרעס
 -יינ ענייז ןעציטש וצ סָאװ ףיוא ,עיפָאסָאליפ ןימ ַא סעּפע ןַארַאפ ךָאנ זיא םהיא
 .ןהָאטעג טכארט ַא רע טָאה -- "ןעגנוג

 -םיוא טּפיױה איד -- טנָאזעג רע טָאה -- הורוצ זָאל עיּפָאסָאליפ ,ונ --
 איד ןעניפעג וצ ,ןיירעד ןענַאטשעב זיא ןעטייצ עלא ןופ עיפָאסָאליפ 'ןופ עבאג |

 -יימעגלא ןוא ןעסערעטניא עכילנעזרעּפ ןעשיווצ ךיז טניפעג סָאװ תוכייש עגיטיונ
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 ןייז טעװ ךאז רעד וצ ןוא ,ךאז רעד וצ טינ זיא סָאד רעבָא .ןעסערעטניא ענ

 -עגניירא םינ ןענייז סעקזאירעב .ךיילגרעפ ןייד ןעטכיררעפ זומ ךיא סָאװ ,סָאד |

 טימ ףרַאד ןעמ ןוא ,טעעזרעפ עכנַאמ ,טצנַאלפעגנייא ןענייז עכנַאמ רונ ,טקעטש

 ענעי זיולב ,טפנוקוצ א ןעבָאה רעקלעפ ענעי זיולב .גיטכיזראפ ךיז ןעהעגעב ייז !

 סע סָאװ ,ןעלחיפ וצ שוח א ןעבָאה עכלעוו ,עשירָאטסיה ןעפור ןעמ ןָאק רעקלעפ

 .רעייהט סָאד ןעטלַאה ןוא ןעגנוטכירנייא ןיא דנעטיידעב ןוא גיטכיוו זיא

 םעד ףיוא עגַארפ איד ןעגָארטעגרעביא טָאה שטיוװָאנַאװיא ייגרעס ןוא

 טינ ןעוועג זיא ןיוועל ןיטנַאטסנָאק ראפ סָאװ ,ןעדָאב ןעשיפָאסָאליפ-שירָאטסיה

 .ןענייז ןעטכיזנא ענייז טכערעגנוא איו ןעזיוועג טָאה סע סָאװ ןוא ךילגנעגוצ

 טזומ ,טינ סע טלעפעג ריד סָאװ םעד וצ טגנַאלעבנַא סע סָאװ ןוא -- ||

 -ע'צירּפ ןוא טייקליופ רעשיסור רעזנוא ןופ טמוק סָאד ,ןעגידלושטנע רימ אור

 גנושזדנאלברעפ עגיטייצ א זיולב סע זיא ריד ייב זא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא ,טפַאש

 .רעבירא טעוו סָאד ןוא
| | 

 ןעגָאלשוצ זיא רע זא ,טלהיפעג טָאה רע ,ןעגיוושעג .טָאה ןיטנַאטסנָאק -י

 רע סָאװ סָאד זא ,טלהיפעג טייצ רעבלעזרעד ןיא טָאה רע רעבָא ,ןעטייז עלא ןופ

 ,רע סָאװ ,רַאפרעד וצ : ןענַאטשרעּפ טינ רעדורב ןייז טָאה ,ןעגָאז טלָאװעג טָאה

 רעדָא ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ןעבעגסיורא טנַאקעג טינ רהָאלק טָאה ,ןיוועל

 טפעיטרעפ טָאה רע רעבָא .ןהעטשראפ טנָאקעג טינ םהיא טָאה רע סָאװ ראפרעד

 רע טָאה ,רעדורב םעד טשינרָאג גידנעגאז טינ ןוא ןעקנַאדעג עגיזָאד איד ןיא ךיז

 -נעלעגנא עכילנעזרעּפ ענייז ןעגעוו ,סערעדנא טסעּפע רָאג ןענעוו טכארטרעפ ךיז

 | - .ןעטייה
| 

 -עגבָא טָאה ,עדנעוו עטצעל ןייז טלעקיוורעפ טָאה שטיווָאנַאװיא יינרעס

 .קירוצ ןערהָאפעג ןענייז ייז ןוא דרעפ םעד ןעדנוב

.4 

 ןיא טריסערעטניא ןעניוועל טָאה סָאװ ,טייהנעגעלעגנא עכילנעזרעּפ איד

 ,רהָאי ןעגירָאפ : עדנעגלָאפ ןעוועג זיא ,רעדֹורב ן'טימ ּךערּפשעג ןייז ןופ טייצ רעד

 ןערָאװעג סעכ ןיא זיא ןוא טינשיייה םעד ףיוא ןעמוקעג להָאמ ןייא זיא רע ןעוו

 איו ?עטימ םענענייא ןייז ןאד טעדנעוועגנָא רע םָאה קישטשזַאקירּפ םעד ףיוא

 ןיילא טָאה ןוא עסָאק איד רעױּפ ם'ייב ןעמונעג טָאה רע --- ךיז ןעגיהורעב וצ

 | .ייה איד ןעקָאק וצ ןעמונעג ךיז

 ךיז םָאה רע וא ,ןערָאװעג ןעלעפעג יוזא ןאד םהיא זיא טיײברַא איד |

 עקנַאל עצנאג איד ןעטינשעגבָא טָאה ,ןעריינש-ייה ראפ ןעמונעג ?הָאמ עכילטע

 ןעדיינש וצ -- ןַאלּפ א טײברַאעגסיוא ךיוא רע טָאה רהֶאי םעד ןוא ,זיוה ן'ראפ

 "וצ ןעמוקעג זיא רעדורב רעד טניז .געט ענעצנַאג םירעיוּפ איד טימ ןעמַאזוצ ייֵה

 ?טינ רעדָא ןעדיינשיייה ראפ ןעמהענ ךיז רע לָאז : טכַארטעג ץלא רע טָאה ןערהָאפ
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 ,געט עצנַאג ןיילא רעדורב םעד ןעזָאלוצרעביא םהענעגנַאנוא ןעוועג זיא םהיא
 .קזוח ןייק ןעכַאמ טינ םהיא ןופ לָאז רעדורב רעד זא טָאהעג ארומ טָאה רע ןוא

 ןעגעו טנַאמרעד ךיז רע טָאה ,עקנַאל ן'רעביא ךיז גידנעהעגכרוד רעבָא

 טעוװו רע זַא ,ןעסָאלשעב טעמכ ןיוש טָאה רע ןוא טינש-ייה ם'ןופ עקירדנייא איד
 "ורב ן'טימ רעבָא ךערּפשענ ןעטנערעגנפיוא ןייז ךָאנ ,ןעמהענ ?ײהטנַא ךיוא ןיילַא
 -ַאב עשיוימ ןעבָאה ןומ ךיא 3 .םעד ןענעוו טנַאמרעד רעדעיוו ךיז רע טָאה רעד
 ן'רַאפ ךיז ןעמרענ וצ ןעסָאלשעב טָאה ןוא ןהָאטעג טכַארט ַא רע טָאה ,"גנוגעוו
 איד רַאפ ןוא רעדורב ן'רַאפ ןייז טינ םהיא לָאז סָאד םעווקעבנוא איוו טינשיייה
 | ,םירעיופ

 טלעטשַאב טָאה ,רָאטנַאק ןיא קעווא ןיוועל ןיטנַאטסנַאק ןיא דנעבַא ןופ
 איד ןיא טקישוצ טָאה ןוא טײברַא רעד וצ ךיז ןעכַאמס וצ גיטראפ ןעגרַאמ ףיוא
 ,עקנָאל עוואנילאק איד ןעסָאקבָא ןעלָאז ייז זַא ,רעטינש-ייה ןעפורוצסיורא רעפרעד

 ,קעטנָאיַאמ ןייז ןופ עטסעב איד ןוא עטסערג איד ןעוועג זיא סָאװ
 -נָא איז לָאז רע ,ןעטיט וצ ,טוג ױזַא טייז ,טקיש עסָאק ןיימ ןוא ---

 (עטייברַא ךיוא ןיילַא לעוװ ךיא זַא ,ןייז ןָאק סע :ןעגרָאמ ןעגניירב ןוא ןעפרַאש
 .ךיז ןעמהעש וצ טינ טעװערַאטסענ ךיז טָאה ןוא טגָאזעג רע טָאה --- ןעגרָאמ

 .ןהָאטעג לעכיימש ַא טָאה קישטזַאקירּפ רעד
 | : רעדורב םעד ךיוא טנָאזעג ןיוועל טָאה ךָאנרעד דנעבַא ןיא
 --- טגָאזעג רע טָאה -- טלעטשעגנייא ךיז טָאה רעטעוו רעד ךיז טכוד ---

 .ןעדיינש ייה ךיא הענ ןענרָאמ

 "יא ייגרעס טנָאזעג טָאה -- טײברַא עגיזָאד איד בעיל רחעז בָאה ךיא ---
 | .שטיווָאנַאװ

 איד טימ ןעסָאק לָאמַא ןיילַא געלפ ךיא .בעיל ךילקערש בָאה ךיא ןוא --
 .גָאט ןעצנַאג א ךיוא ךיא לעוו ןענרָאמ ןוא םירעייּפ

 נירעגיינ טָאה ןוא ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא טָאה שטיװָאנַאװיא ייגרעס
 | ,רעדורב |'פיוא ןהָאטעג קוק ַא

 ? גָאט ןעצנַאג ַא םירעוּפ איד טימ ןעמאזוצ ? איוו ,טסייה סָאד --

 ,ןיוועל טנָאזעג טָאה -- םהענעגנַא רהעז זיא סָאד ,אי ---
 ךילביולגנוא זיא סע רעבָא ,גנוביא עשיזיפ ַא סלַא ןרעש זיא סָאד --- :

 ןהֶא רָאנ שטיווָאנַאװיא יינרעס טגָאזעג טָאה -- ןעטלַאהסיױא ןענָאק סָאד טסלָאז
 | | | / .םַאּפש םוש

 ךָאנרעד ,ךעלרעווש סָאד זיא ביֹוהנֶא ןופ .,טריבורּפ ןיוש בָאה ךיא ---
 ...גילעטשרעטניה ןעביילב טינ לע ךיא זַא ןיימ ךיא ןיירא ךיז ןעמ טהיצ

 ייז ? םירעוּפ איד ףיורעד ןעקוק איו ,רימ גָאז רעבָא ! וליפא ױזַא ---
 ,שירַאנ ךיז טכַאמ ץירּפ רעד : ףיורעד סָאּפש טימ ןעקוק ןעזומ

 ירעד ןיא ןוא עכעלהערפ אזַא זיא סָאד רעבָא ,טיגנ קנייד ףיא ,ןיינ ---
 .ןעטכַארט וצ ָאטינ טייצ ןייק זיא סע זַא ,טײברַא ערעווש ַא ךיוא טייצ רעבלעז

 טיפַאל ןיהַא ריד ןעקיש ? ןעמַאזוצ ייז טימ ןעסע אוד טסעוו איוו רעבָא --- |
 .טעווקעב טינ סעּפע ךָאד זיא עקשטידניא ענעטָארבעג ַא ןוא

 .ןעהור וצ זיא טייצ רעייז ןעוו ,םייהַא ןעמוק רונ לע ךיא ,ןייג ---
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 רעבָא ,ךילנהעוועג ןופ רעהירפ ןענַאטשעגפיוא ןיוועל זיא ןענרָאמ ףיוא

 ןעמוקעג זיא רע ןעוו ןוא ,ןעטלַאהרעפ םהיא ןעבָאה םיקסע עכילטפַאשהטריוו
 ןעסָאק ןיא ןעטלַאהעג רעטינש איד ןיוש ןעבָאה ,טינש-ייה םעד ףיוא ןערהָאפוצ
 ענייז רַאפ ךיז טָאה גראב ן'פיוא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו .עהייר עטייווצ איד

 ,עקנאל לייהט ענעטינשעגבָא ןיוש ,עטפַאהנעטאש ַא גרַאב-בָארַא טנעפעוצ ןעניוא
 רעטינש איר עכלעוו ,סנעטפאק ןֹופ סנעפיוה עצרַאוװש ןוא ןעהייר עדנעיורנ טימ
 עטשרע איד ןעביוהעגנָא ןעבָאה ייז ואוו ,ץַאלּפ םעד ףיוא ןהָאטעגסיױא ןעבָאה
 .ןַאמ גיצרעפ ןוא ייווצ טלהעצעגרעביא טָאה רע .עהייר

 / ןעטשרעטנוא ןעכיילג טינ םעד רעביא טגעוװַאב םַאזגנַאל ךיז ןעבָאה ייז |
 ענייז ןופ עכילטע .עילבערה עטלַא איד ןעוועג זיא סע ואוו ,עקנָאל ןופ ?ייהמ

 רעננַאל ַא ןיא ?ימרעי רעטלַא רעד ןעוועג זיא ָאד ,טנעקרעד ןיוועל טָאה טייל

 רעד טימ קירוצ ןוא ןיה טכַאמעג רע טָאה טייהרענעגיובעגנייא ,דמעה רעסייוו

 טנעידעג ןעניוועל ייב טָאד רעכלעוו ,אקסַאװ רעגנוי רעד ןעוועג זיא ָאד ; עסָאק

 עדעי עסָאק ןייז טימ ןהָאטעג םהענ א םייקטיירב טימ טָאה רע ןוא ,רעשטוק סלַא
 ןעוועג ןעדיינש-ייה תוכלה ןיא זיא רעכלעו ,טי ט ןעוועג ךיוא זיא ָאד .עהייי
 -רעדָאפ ן'טימ ןעגנַאגעג זיא רע ,?ערעיױּפ רערענאמ ,רעניילק ַא ,רערהעל ס'ניוועל

 ,עסָאק רעד ס'מ ןעלעיּפש ךיז טלָאװ רע איוו ,טייהרענעגיובעגנייא טינ ,לייהט
 .עהייר עטיירב ןייז גידנעדיינשבָארַא

 ןיא ,געוו םייב דרעפ םעד גידנעדניבוצ ןוא ,דרעפ ןופ בָארַא זיא ןיוועל

 עטייווצ א ןעמונעגסיורא טסוק ןופ טָאה רעכלעו ,ןע טי ט ווצ ןעגנַאגעגוצ רע
 ,טגנַאלרעד םהיא טָאה ןוא עסָאק

 - טגָאזעג טָאה -- ןיילַא רָאג טדיינש ,טלָאג עסָאק איד ; ?'ץירּפ ,גיטרַאפ --=|
 / .ֿלעכיימש א טימ לעמיה איד גידנעמהענבָארַא ,טיט

 .ןעטסעמרַאפ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ןוא עסָאק איד ןעמונעג טָאה ןיוועל

 ערעייז טנידנעעגנ ןיוש ןעבָאה עכלעוו ,רעטינש עכילהערפ ןוא עטציוושראפ איד
 -ַאלרעטנוא ןוא געוו ן'פיוא ערעדנַא איד ךָאנ ענייא ןעמוקעגסיורא ןענייז ,ןעהייר
 רעבָא ,םהיא ףיוא טקוקעג עלַא ןעבָאה ייז ,ץירּפ םעד טסירנעב ייז ןעבָאה גידנעכ
 -יוה ַא געוו ן'פיוא ןעמוקעגסיורא טינ זיא סע זיב ,טנָאזעג טשינרָאג טָאה רענייק

 -נעוועג ךיז טָאה ןוא דרָאב ַא ןהֶא םינּפ ןעטשטיינקוצ ַא טימ רעיוּפ רעטלַא רעכ
 : : םריא וצ טעד

 העטש ,רעווש וצ זיא'ס זַא טינ גָאז ,ןעמונעג ךיז אוד טסָאה ,ץירּפ ,העז ---

 םענעטלַאהעגנייא םעד טרעהרעד טָאה ןיוועל ןוא טנַאזעג רע טָאה -- !בֶא טינ
 ,רעטינש איד ןעשיווצ רעטכעלענ

 ףיז גידנעלעטש טגָאזעג רע טָאה -- ןהעטשוצבָא טינ ןעהעז לע ךיא --
 : .ןעביוהנָא טעוו ןעמ ןעוו גידנעטרַאו ןא ןעטי ט רעטניה

 ,רעטלַא רעד טלָאהרעדיװ סָאה --- קוק ---
 ךָאנ קעװַא זיא ןיוועל ןוא ,ןעניוועל רַאפ ץיַאלּפ ַא ןעזָאלעג טָאה טיט

 יימ עטשרע איד טָאה ןיוועל ןוא ,געוו ןעבעל גירדינ ןעוועג זיא זָארג איד .םהיא
 יניה .עסָאק רעד סימ טײברַאעג קרַאטש טָאה רע םגה ,טכעלש טעסָאקעג ןעטונ

 : ןעמיטש טרעהרעד ךיז ןעבָאה םהיא רעט |
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 ,ךיוה וצ זיא לעטנעה איד ;טצעזעגפיורא טכעלש זיא עסָאק איד ---
 | ,רענייא טגָאזעג טָאה -- ןעגיוב ךיז זומ רע ,טסהעז

 -- רעטלַא רעד טגָאזעג טָאד -- ןענהעווענוצ ךיז טעוו ,השק-טשינ ---
 ...ןערעוו טרעטַאמרעפ טסעוו ,אוד טסמהענ עהייר עטיירב וצ ַא ...טהעג'ס ,טסהעז
 .רעקייה ן'רעביא ןעגירק רעדורב רעזנוא טגעלפ סָאד רַאפ ,תיבה-לעב

 -עג טינ ןוא טרעהעג טָאה ןיוועל ; רעיייוו קעוַא רעטייוו זיא זָארג איד

 ךָאנ טנלָאפעג טָאה ןוא ,רעסעב סָאװ ןיזרָאק וצ הימ איד ךיז גידנעבעג ,טרעפטנע
 םעד גידנעזייוו טינ ,לעטשבָא ןהֶא סטרעוורָאפ ןעגנַאנעג ץלַא זיא טיט .ןעטיפ

 ךילקערש ןערָאװעג ןיוש זיא ןעניוועל רעבָא ; טייקדעימ ןופ ןעכייצ ןעטסדנימ
 רע זיא דעימ ױזַא ; ןעטלַאהסיוא טינ סָאד טעוו רע זַא ,טַאדעג ארומ טָאה רע ןוא
 יי ר | .ןערָאװעג

 ןוא תוחכ עטצעל איד טימ עסָאק איד טגעוועב רע זַא ,טלהיפעג טָאה רע
 טונימ רעד ןיא רעבָא .{ ז ןעלעטשוצבָא ןעטיט ןעטעב !צ ןעסָאלשעב ןיוש טָאה רע
 ןוא עסָאק ןייז ןעפרַאשנָא ןעמונעג ךיז טָאה ןוא טלעטשעגבָא ןיילַא טיט ךיז טָאה
 .רעטייוו קעווַא ןענייז ייז ןוא ,סניוועל ךָאנרעד

 עגנַאל עגיזָאד איד ןוא .עהייר עטשרע איד ןעגנַאנעגכרוד ייז ןענייז ױזַא
 ,רַאפרעד רעבָא .רעווש רעדנוזעב ןעניוועל ןעזיווענסיוא טָאה עהייר עטשרע
 רעד סָאװ ףיורעד גידנקוק טינ ,ןיוועל טָאה ,טגידנעעג ןעוועג זיא עהייר איד ןעוו
 -נַאג ןייז ןוא זָאנ ןופ טפירטעג טָאה ,םינּפ ןייז רעביא ןעסָאנעג ךיז טָאה סייווש
 -עב .טוג טלהיפעג ךָאד ,טקייװענסיוא איו ,סָאנ ןערָאװעג זיא ןעקור רעצ
 טעוװ רע זא ,ןעהעזעג טציא ןיוש טָאה רע סָאװ טהערפענ םהיא טָאד סנרעדנָאז
 .ןעטלאהסיוא סָאד

 זיא עהייר ןייז סָאװ ,ןופרעד ןערָאװעג טפינרעפ זיולב זיא ןענינגרעפ ןייז
 ןוא דנעה איד טימ ןעכַאמ רעגינייוו לעװ ךיא, ,טעסָאקענבָא טוג טינ ןעוועג
 ,עהייר ס'טיט גידנעכיילגרעפ ,טכַארטעג רע טָאה ,"רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ רהעמ
 טינ ןעוועג זיא ענייז ן.א םידָאפ רענעגיוצעגסיוא ןַא איוו ךיילג ןעוועג זיא עכלעוו
 עהייר עטשרע איד טיט זיא טקרעמאב טָאה ןיוועל איוו .ןעפרָאוװאוצ ןוא ךיילג
 עהייר איד ןוא ,ץירּפ םעד ןעפורּפסיוא ןעלעוו טלָאװ רע איוז ,קענש ןעגנַאגעגכרוד
 -םייל ןעוועגנ ןיוש ןענייז ןעהייר עדנעגלַאפ איד .עגנַאל ַא רהעז ןעוועג דארג זיא
 טינ ןעטפערק ענייז עֶלַא ןעננײרטשנָא טזומעג ץלַא ךָאנ טָאה ןיוועל רעבָא ,רעט
 .םירעיוּפ איד ןופ ןעטערטוצנָא

 טינ רונ איוו ,טגנַאלרעפ טינ ךַאז ןייק ,טכַארטענ םינ ךַאז ןייק טָאה רע
 רע .ןעטײברַא וצ רעסעב איו ןוא םירעיוּפ איד ןופ גילעטשרעטניה ןעביילב
 ס'טיט ךיז רַאפ ןעהעזעג טָאה ןוא סעסָאק איד ןופ גנַאלק םעד רונ טרעהעג טָאה
 סָאד ןופ זיירק-בלאה םענעניובעגסיוא םעד ,רעטייוו ץלַא טרעוו עכלעוו ,רוגיפ
 איד ןוא ןעזָארג איד ךיז ןעגיוב גידעילַאװכ ןוא םַאזננַאל איו ,ענעטינשעגבָא
 עדנע איד סיוארָאפ ןוא עסָאק ןייז ןופ ףרַאש םעד ןעבעל ןעמולב ןופ ךעלּפעק
 ,הורבֶא ןא ןעמוקנָא ןיוש טעוװ סע ןעוו ,עהייר רעד ןופ
 ןעטימ ןיִא רע טָאה ,ןענַאװ ןופ ןוא זיא .סָאד סָאװ גידנעהעטשרַאפ טינ |
 רעטציוושרעפ ,רעסייה רעד רעביא טלעק עמהענעגנַא ןַא טריּפשרעד טײברַא רעד
 עג טָאה ןעמ סָאװ סייצ רעד ןיא לעמיה םוצ ןהָאטעג קוק ַא טָאה רע .עציײלּפ

288 



 אנינעראק אננא

 ןוא ןעקלָאװ רערעווש ,רעגירדעינ ַא ןעפָאלעגנָא זיא סע .סעסָאק איד טפרַאש
 קעװַא ןענייז םירעיוּפ איד ןופ עכנַאמ .ןעגער רעטכידעג ַא ןעגנַאגעג זיא סע

 איוו ױזַא ךיוא ןעבָאה ערעדנַא ; ןהָאטעגנָא ייז ןעבָאה ןוא סנעטפַאק ערעייז ךָאנ
 ,גנושירפרע עמהענעגנַא איד טלהיפעג דיירפ טימ רונ ןיוועל

 ,ןעהייר עגנַאל ,עהייר ַא ְּךֶאְנ ןוא עהייר ַא ךָאנ ןעגנַאנעגכרוד זיא ןעמ |

 -עב ןעדעי ןערָאלרעּפ טָאה ןיוועל .עטכעלש ןופ ןוא זָארג עטוג ןופ ,ןעהייר עצרוק
 ,הירפ רעדָא טעּפש זיא סע וצ ,טסואוועג טינ ןיטולחל טָאה ןוא סייצ ןופ ףירג
 -רעפ ןעבעגעג םהיא טָאה סָאװ ,גנירעדנע ןַא ןעוועג טציא זיא טײברַא ןייז ןיא
 םהיא טָאה ,ןעטלַא םעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ,טלעטשעגבָא ךיז טָאה טיט .ןעגינעג

 ןענעװ, .ןנוז רעד ףיוא ןהָאטעג קוק ַא עדייב ןעבָאה ייז .טגָאזעג ליטש סעּפע

 -ענ טָאה "? עהייר עיינ א ןָא טינ ייז ןעביוה סָאװרַאפ ןוא סָאד ייז ןעדייר סָאװ
 ןיא סע ןוא ןעדנוטש רעיפ ןיוש ןעטיײברַא ייז זַא ?ידנעפערט טינ ,ןיוועל טכַארט
 ,ןעקיטשהירפ וצ טייצ ןיוש

 ,רעטלַא רעד טגָאזעג טָאה -- ץירּפ ,ןעסע קיטשירפ ---

 ,ןעקיטשירפ ,ונ ? טייצ ןיוש ןעד זיא ---
 ,םירעיוּפ איד טימ ןעמַאזוצ זיא ןוא עסָאק ןייז ןעטיט ןעבעגעג טָאה ןיוועל

 איד רעביא גידנעטערט ,טיורב ךָאנ סנעטפַאק ערעייז וצ ןעגנַאגעג ןענייז עכלעוו
 טָאה טשרע טציא .דרעפ ןייז וצ קעוַא ,חטש ןעטעסָאקעגבָא םעד ןופ ןעהייר עסַאנ
 ,ןייז טעוו סע רעטעוו ַא רַאפ סָאװ ןעפָארטעג טינ טָאה רע זַא ,טּפַאכעג ךיז רע

 .ייה ענייז טקייוועג טָאה ןעגער רעד ןא
 .ןערעוו טרהיפעגרעביא טעוװ ייה סָאד --
 ---} ןייא ?עמַאז רעטעוו ןעטונ ןיא ,דיינש ןעגער ןיא ,ץירּפ ,השק-טשינ ---

 ,רעטלַא רעד טגָאזעג טָאה

 עעפַאק םייהַא ןערהאפעג זיא ןוא דרעפ םעד ןעזנובעגבָא טָאה ןיוועל |

 ,ןעקנירט
 ךיז טָאה רע ןעוו .ןענַאטשעגּפױא סָאוװ-רונ זיא שטיווָאנַאװיא יינרעס

 רעדייא טינש-ייה םוצ קירוצ ןערהָאּפעג ןיוועל זיא עעפַאק טימ ןעקנורטעגנָא
 -ססע ןיא ןהעגסיורא ןוא ןהָאטוצנָא ןעזיוועב ךיז טָאה שטיװָאנַאװיא יינרעס

 .רעמיצ

 ןוי

.8 

 םעד ףיוא טינ עהייר א ןיוש ןעמוקעגנָא ןעניוועל זיא קיטשהירפ ךָאנ
 -נייא םהיא טָאה רעכלעוו ,גנילציוו ןעטלַא םעד ןעשיווצ רונ ,ץַאלּפ ןעגידרעהירפ = |

 ןעטצעל טשרע טָאה רעכלעוו ,רעױּפ ןעגנוי םעד ןוא ,ןכש ַא םהיא ןייז וצ ןעדַאלעג -

 .ןעדיינש ייה רעמוז ןעטשרע םעד סָאד זיא ןוא טַאהעג הנותח טסברעה
 ןעסָאק סָאד טָאה ץיה רעטכער רעד ןיא  .ייז ןעשיווצ ןעגנַאגעג זיא ןיוועל

 ' ,ןעסָאגעב םהיא טָאה סָאװ ,סייווש רעֶד .םהיא רַאפ רעווש ױזַא ךיז ןעזיוועג טינ
 ּפָאק ןייז ,עציילּפ ןייז טנערבעג טָאה עכלעוו ,ןנוז איד ןוא ,טלהיקעג םהיא טָאה
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 ןוא טפארק ןעבעגעג ם.ויא טָאה ןעגיובנעלע ן'זיב דנַאה עטרעשאקרעפ איד ןוא
 -עגנָא םהיא ףיוא ןענייז רעטּפָא ןוא רעטּפָא ץלַא ןוא ; טײברַא רעד ןיא תונשקע
 ןעקנייד טינ טנָאקעג טָאה רע ןעוו ,דנַאטשוצ ןעטסואוועבנוא ןופ ןעטונימ ןעמוק
 -עג ןענייז סָאד .ןעטינשעג ןיילַא סָאד עסָאק איד .טוהט רע סָאװ סָאד ןעגעוו
 -וצ ןעוו ,ןעטונימ איד ןעוועג ןענייז רעכילהערפ ּדָאנ .ןעטונימ עכילקילג ןעוו
 -ענבָא רעד ןופ ןעהייר איד טגידנעעג ךיז ןעבָאה סע ואוו ,ךייט םוצ גידנעהעג
 ןעשירפ םעד ןיא עסָאק איד טקנייוװשעגבָא רעטלַא רעד טָאה ,עקנַאל רענעטינש
 טריטקַארט טָאה ןוא לעדנעק ן'טימ רעסַאװ טּפעשעגנָא טָאה ,לעכייט ןופ רעסַאװ
 | .ןעניוועל

 טגָאזעג רע טָאה -- ? אה ,טוג !לעסַאווק ןיימ טשרָאקַא קנירט ,ונַא ---
 .גידנעקניוואוצ

 ,קנַארטעג ַאזַא ןעקנורטעג טינ לָאמ ןייק ךָאנ טָאה ןיוועל ,ךילקריוו ןוא
 ןופ טסָאר ן'טימ ןוא סנירג עדנעמיװשמורַא איד טימ רעסאוװ עמעראוו איוו
 .טוג ױזַא טקעמשעג טציא םהיא טָאה סָאװ ,לעדנעק

 איד טלהיפעג רע טָאה רעטפָא ץלַא טעסָאקעג טָאה ןיוועל רעגנייל סָאװ
 איד טנעוואב דנעה איד סינ ןיוש ןעבָאה ןַאד ןוא ,ךיז ןעסעגרַאפ ןופ ןעטונימ
 יוזא ןוא ,רעּפרעק םעד טגעווַאב ןוא ךיז טימ ןעגיוצעג טָאה עסָאק איד רונ ,עסָאק
 .גיטכיר ןוא גיסעמלעגער ןהָאטעג ןייֵלַא טײברַא איד ךיז טָאה הושיכ ךרוד איו
 ןעמ ןעוו ,ןעוועג רונ זיא רעווש .ןעטונימ עטסכילקילג איד ןעוועג ןענייז סָאד
 ןיוש זיא עכלעוו ,גנוגעווַאב איד ןעטלַאהבָא ןוא ןעלעטשבָא טפרַאדעג ךיז טָאה
 טכארט א ןוא ןעלעטשבָא טפרַאדעג ךיז טָאה ןעמ ןעוו --- טסואוועבנוא ןעגנַאגעג
 רעדָא קינלעואשטש ל?לעטסוק ַא ףיוא ןעסױטשעגנָא ךיז טָאה ןעמ ןעוו : ןהָאט
 פָאמַא ,גנוגעוועב יד ןעטייב טפרַאדעג ןעמ טָאה ָאד .ךעלעמיועב עטכידעג ,עניילק
 ןעגנוגעוועב עניילק ךרוד ץיּפש ןעפרַאש |'טימ לָאמַא ןוא עסָאק ןופ טייז ַא טימ
 ר ,לעטסוק םורַא ןעסָאקמורַא

 -נָא ןענייז םהיא רעטניה רעיױּפ ןעגנוי םעד רַאפ ױזַא ןעניוועל רַאפ איוו
 ןעבָאד עדייב .ןעגנוגעוועב ערעייז ןיא ןעגנורעדנע עגיזָאד איד רעווש ןעמוקעג
 ןעגנוגעוועב עסיורג איד ןעכַאמ וצ איוו להָאמ ןייא ןעסַאּפוצוצ טגניײרטשעגנָא ךיז
 ןעבָאה טיײברַא ןופ טעּפמיא ןיא ןוא עחייר רעד ןופ טייקטיירב רעצנַאג רעד ןיא
 -ךָאפ ןעקוק ןוא גנוגעוועב עגיזָאד איד ןערעדנע וצ טָאהעג טיג ןעטפערק ןייק ייז
 ,לעטסוק א זָארג ןעטכידעג ןיא זיא רעמָאט ,םייצ רעבלעזרעד ןיא סיוא

 .טלָאװ ןעמ ןעוו .רעבירַא זיא טייצ איד איוו טקרעמעג טינ טָאה ןיוועל
 עכלַאה ַא זא ןעגָאז רע טלָאװ ,טעסָאקעג טָאה רע גנַאל איו ןהָאטעג גערפ ַא םהיא
 -םיוא טָאה רעטלַא רעד .גאטימ וצ סנעהָאנ ןעוועג ןיוש זיא סע ןוא --- עדנוטש
 -רעפ ןופ ןענייז עכלעוו ,ךעלגניא ןוא ךעלדיימ ףיוא ןעניוועל טכַאמעג םַאזקרעמ
 -עג געוו ן'רעביא ןוא ,זָארג עטכידעג איד ןעשיווצ גיטנעק םיוק ,ןעטייז ענעדעיש
 ןעגיוצעגבא ןעבָאה סָאװ ,ךעלקימולק ערעווש גידנעגָארט ,רעטינש איד וצ ןעגנַאג
 ענעדנוברַאפ סָאװק טימ ךעלגירק ןוא טיורב טימ ךעלקימולק ,ךעלדנעה ערעייז
 | ,ךעלכיט טימ
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 - גירנעזייוונָא טגָאזעג רע טָאה -- ! ייז ןעזיוּפ ךעלענילפ איוו ,טסהעז --
 .ןנוז רעד ףיוא דנַאה ןרעטנוא ןופ גידנעקוק ןוא ייז ףיוא

 -בָא ביז טָאה רעטלַא רעד ; ןעהייר ייווצ ךָאנ ןעגנַאגעגברוד זיא ןעמ
 ,טלעטשעג

 -וצ ןוא .ןעדעישטנע סנַאזעג רע טָאה -- !ןעסע גאטימ .,ץירּפ ,ונ --
 ןעהייר איד רעביא ןהעג ןעכיוהעגנָא רעטינש איד ןעבָאה ,ךייט ן'זיב גידנעמוק
 -עג ייז ףיוא ןעבָאה סע עכלעוו ןעבעל ,סנעטפַאק ערעייז וצ זָארנ ענעטינשעגבָא
 .סגאטימ איד טכַארבעג ןעבָאה עכלעוו ,רעדניק איד טרָאװ

 ןעהייר ערעטייוו איד ןופ -- ןעבילקענפיונוצ ךיז ןעבָאה םירעיוּפ איד

 טצעזעגסיוא ךיז ןעבַָאה ערעטנהענ איד ,רהופ םורא ןעבילקענפיונוצ ךיז ןעבָאה

 טלָאװעג טינ ךיז טָאה םהיא ;ייז וצ טצעזעגוצ ךיוא ךיז טָאד ןיוועל .טסוק ןרעטנוא
 ןיוש זיא ָאד זיא ץירּפ רעד סָאװ םעד רעביא טייהנענעלראפ עדעי .םייהא ןערהָאפ

 .ןעסע וצ גָאטימ טבַאמעג ניטרַאפ ךיז ןעבָאה םירעיוּפ איד .ןעדנואוושרעפ גנַאֿל
 -נַא ; ךייט ןיא ןעדָאבעג ךיז ןעבָאה עגנוי איד ; ןעשַאוװעגנייא ךיז ןעבָאה ענייא
 ןעדנובוצ ןעבָאה ,ךיז ןעהורוצסיוא ץַאלּפ ַאטכַאמענ טכערוצ ךיז ראפ ןעבָאה ערעד
 רעד .סַאװק טימ ךעלעגירק איד טנעפעעג ןעבָאה ןוא טיורב טימ ךעלקימולק איד
 טימ טשימעגסיוא סָאד טָאה ,לעסיש רעד ןיא טיורב טקָארבעגנָא טָאה רעטְלַא
 טקַארבעגנָא טָאה ,?לעדנעק ןיא רעסַאװ ןעסַאנעגנָא טָאה ,לעפעל ןופ לעדנעה רעד

 טייז-חרזמ םוצ טלעטשעג ךיז טָאה ןוא ,ץלאז טימ ןעטָאשעב טָאד ,טיורב ךָאנ

 .ןעסע ן'ראפ ןעטעב טָאג
 . ףיוא ךיו גידנעצעזוצ טגָאזעג רע טָאה --- יירב ןיימ ךוזרעפ ,ל'צירּפ ,וג --- -

 | ,לעסיש ןעבעל עינק אידי
 -ענ טינר ןָאנ ןיוש טָאה ןיוועל זַא ,רעקַאמשעג אזא ןעוועג זיא ?כאמ רעד

 ןוא ןעטלַא םעד טימ גאטימ ןעסענעג טָאה רע .נאטימ וצ םייהַא ןערהָאפ טלָאװ

 גידנעמהענ ,ןעטייהנעגעלעגנַא עשימייה ענייז ןעגעוו םהיא טימ טדערוצ ךיז טָאה
 טלהעצרעד םהיא ךיוא טייז ןייז ןופ טָאה רע ןוא ,לײהטנַא ןעגידעבעל ַא ײז ןיא
 -יסערעטניא טנַאקעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעדנעטשמוא עֶלַא ןוא ןעטפעשענ ענייז עלַא
 .רעדורב םוצ סלַא םהיא וצ רעטנהענ טלהיפעג ךיז טָאה רע ,ןעטלַא םעד ןער
 ן'כָאנ הלפת ןייז טגָאזעגבָא טָאה ,ןענַאטשעגפיױא רעדיוו זיא רעטְלַא רעד ןעוו

 -ָאקוצ זָארג גידנעגיילרעטנוא טגיילעגקעװַא טסוק ן'רעטנוא ָאד ךיז טָאה ןוא ןעסע

 -עלק איד היוא גידנעקוק טינ ,ןוא עגיבלעזסָאד ןהָאטעג ךיוא ןיוועל טָאה ,סנעּפ

 ןייז טלעציקענ ןעבָאה עכלעוו ,ןעטקעזניא ןוא ןעגילפ עט'נשקע'רעפ ,ענידעּפ

 טכַאװרע טָאה ןוא ןעפַאלשעגנייא דְלַאְב רע זיא רעּפרעק ןןוא םינּפ ןעטציוושרַאפ
 . ןוא טסוק ןופ טייז רעטייווצ רעד .ףיוא רעבירַא ןיוש זיא ןנוז איד ןעוו ,ןַאד רונ

 טָאה ןוא ןעפַאלשעג טינ גנַאל ןיוש זיא רעטלַא רעד .ןעמוקענוצ םהיא וצ זיא

 .עגנוי איד ןופ סעסָאק איד ןעגָאלשעגנָא

 ץַאלּפ םעד טנעקרעד טינ טָאה ןוא ךיז םורא טקוקעגפורַא ךיז טָאה ןיוועל

 ןעוועג זיא עקנָאל רעד ןופ חטש רערעייהעגנוא רעד .טרעדנעעג סעלַא ךיז טָאה ױזַא
 טימ ,ץנַאלג םעיינ ַא טימ ,ןערעדנוזעב ַא טימ טצנעלגעג טָאה ןוא ןעטינשעגבָא

 -הַארטשדדנעבַא עמורק איד רעטנוא זָארג עטעסָאקעגבָא ןעהייר ענידעקעפש איד
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 ןהָאטעגבָא זיא סע לעיפיוו ןעטכַארטעב ןעביוהעגנַא טָאה רע ,ןנוז רעד ןופ ןעל
 .ןערעוו ןהָאטעגבָא טנייה ךָאנ ןָאק סע לעיפיוו ןוא ןערָאװעג

 .ןעשנעמ גיצרעפ ןוא ייווצ ףיוא לעיפ רהעז זיא ןערָאװעג טייבראעגפיוא
 ןרעיוד טגעלפ ענישטשנַאּפ ןופ םייצ רעד ןיא עכלעוו ,עקנָאל עסיורג עצנַאנ איד
 .ףרַאד ןעמ .ןהָאטעגבָא ןעוועג ןיוש זיא ,סעסָאק גיסיירד טימ ןעסָאקוצבָא געט ייווצ
 - טָאה ןעניוועל רעבָא .ןעהייר עצרוק איד טימ ךעלקניוו איד ןעגידנערעד זיולב ךָאנ

 ; טייקדעימ ןייק טלחיפעג טינ טָאה רע .רעטנורַא ךיג ױזַא ךיז טזָאל ןנוז איד סָאװ ןעסָארדרעּפ טָאה םהיא ןוא גָאט םעד ןעסָאקוצבַארַא רהעמ סָאװ טלָאװעג דיז
 -םיוא רהעפ ךילנעמ איוו ןוא רעלענש ךָאנ ןוא ךָאנ טלאװעג זיולב ךיז טָאה םהחיא
 | | .ןעטייברַא-וצ

 םעד ןעמהענוצבָארַא ןעזייוועב ךָאנ רימ ןעלעוו ,אוד טפניימ איוו ןוא ---
 | ,ןעטלַא םעד ןהָאטעג גערפ ַא רע טָאה "ךרעוו ןיקשַאמ,

 ? ןעננוי איד רַאפ לעדנעפנארב עקַאט רשפא .ךיוה טינ ןיוש זיא ןנוז איד ,ןעבעג םעװ טָאנ איוו --
 טָאה ןעמ ןעוו ,דנעבַא ןוא גאטימ ןעשיווצ הורבא םעד ןופ טייצ רעד ןיא

 -עד טָאה ,טרעכיוררעפ ןעבָאה ןערעכיור טָאװ איד ןוא טצעזעגוצ רעדעיוו ךיז
 | | | ,ןעפנארב ןייז טעוו ןערעוו טעסַאקעגבָא טעוװ "ךרעוו ןיקשַאמ , ביוא זַא ,ןעגנוי איד וצ ןחָאטעג גָאז ַא רעטלַא

 ךיילג סָאד ןעלעוו רימ ! טיט ,םורא העג ַא טשרָאקַא ביג ,טינ איו -- = }
 יה | ! ן'רוטּפ' בָארַא

 גידנעפיופ טעמכ זיא ןוא טיט טגָאזעג טָאה -- !ךיז טיח ,הרבח ,וג --
 | | .גרַאב-ףיורא םעד ןעסָאק קעווַא

 ךיוא טנײלעגקעװַא ייה ןעהייר איד ןעבָאה ןוא ,ןעברָאדרעפ טינ זָארג איד ןענ -עוומסעד ןופ ייז ןעבָאה ,טלײַאעג טינ ךיז ןעבָאה ייז איו רעבָא .סענעגָאירעכיא ןיא גידנעלעיּפש איו טעסָאקעג ןעבָאה עטלַא איד איוו עננוי איד ןוא
 ןערָאװעג ט'רוטּפ'עגבא ןיא עלעקניוו רענעבילבעג רעד .ןעהייר ןיא ךיילג ױזַג
 ןיא טשרע ןעטלאהעג ךָאנ ןעבָאה רעטינש עטצעל .איד .טונימ ףניפ ןיא
 ןיוש ןעבָאה עטשרע איד איוו ,עקנָאל רעסיורג רעד ןופ ןעהייר ערעייז ןעגידנערעד
 ץרעביא קעוַא ןענייז ןוא סעציילּפ איד ףיוא סנעטפַאק ערעייז ןהָאטעג ּפאכ 8
 ךָאנ ןעננַאנעג זיא ןיוועל ."ךרעוו ןיקשַאמ , םעד ןעסָאק ךיז ןהָאט וצ םהענ ַא געוו
 -ייטש ,ןעלַאפרעדינַא רע טעוװ טָא-טָא זַא ,ןעזיוועגסיוא םהיא טָאה טפָא ןוא ייז
 ןעכָארקעג רע זיא ןעגעווטסעד ןופ ; ןערעטעלקוצפיורא ןעוועג רעווש ךיוא ,עסָאק ַא ןהֶא ,ױזַא זיא סע ןיהואוו ,גרַאב ןעניד עפושמ ַא ףיוא עכַאק רעד טיפ גידנעג
 עכילרעסיוא ןַא סעּפע זַא ,טלהיפעג טָאה .רע .ףרַאד ןעמ סָאװ ןהָאטעג טָאה ןוא
 | | | ,םהיא טגעוועב טפַארק
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6 , ' 

 ג

 עטצעל איד ןעטינשרעד ןוא ןעצנַאנ ןיא ט'רוטּפ'עגבָא ןעבָאה ייז ןעוו

 ךַאלהערפ ןענייז ןוא סנעטפאק ערעייז ןהָאטעגנָא םירעיוּפ איד ןעבָאה ,ןעהייר

 םימ ךיז גידנענעגעז ןוא דרעפ ן'פיוא טצעזעג ךיז טָאה ןיוועל - ,םייהַא ןעגנַאגעג

 טָאה שטיװָאנַאװיא ייגרעס .,םייהַא קעווא רע זיא ,םירעיוּפ איד טימ סורדרעפ

 זייא טימ ןָארטיצ טימ רעסַאװ ןעקנורטעג טָאה ןוא נאטימ ןעסעגעגבָא גנַאֿל ןיוש

 ,ןעלַאנרושז ןוא ןעטעזַאג ענעטלַאהרע סָאװ-רונ איד גידנעקוקכרוד ,רעמיצ ןייז ןיא

 ןערעטשי םוצ עטּפעלקענוצ ראָאה עטרעטנאלּפוצ טימ ןעמוקעגניירַא זיא ןיוועל ןעוו

 ךיז טָאה ןוא טסודב ןוא ןעקור ןעסַאנ ןעטצרַאװשרעפ ַא טימ ןוא סייווש ןופ

 .רעמיצ ןיא םהיא וצ ןעסירעגניירַא גידנעדייר ךעֿפהערפ

 איו ,םוג איוו ;ךַא ! עקנָאל עצנַאנ איד טיײברַאעגבָא ןעבָאה רימ ןוא ---

 ,ןיוועפ טגָאזעג טָאה טבעלעגכרוד אוד טסָאה איוו ןוא ! טוג ךילרעדנואוו

 .ךערּפשעג ןעמהענעגנַאנוא ןעניטכענ םעד גידנעסעגרעפ ןעצנַאג ןיא

 -ַאװיא יינרעס טגָאזעג טָאה -- ! סיוא טסהעז אוד איוו ,ךעלעטַאט ---

 -ןרב ן'פיוא ךיז גידנעקוקמוא ןעדעירפוצנוא טונימ רעטשרע רעד ןיא ,שטיווָאנ

 --- ןהָאטעג יירשעג ַא רע םָאה -- ךַאמרעפ רהיט איד ,ריהט איד רעבָא -- ,רעד

 | .ןעזָאלעגניירא ןעגילפ גילדנהעצ ַא סיוועג ןיוש טסָאה

 ןייז ןיא ןוא ןעגילפ ןייק ןעדייל טנָאקעג טינ טָאה שטיוָאנַאװיא ייגרעס

 -רעפ קרַאטש טָאה ןוא טכַאנ ייב זיולב רעטסנעפ איד טנעפעעג רע טָאה רעמיצ

 | .רהיט איד טכַאמ

 ןעזָאלעגניירַא בָאה ךיא ביוא ןוא .טינ ענייא ןייק זַא ,ריד רעווש ךיא --

 ! ןיא סָאד גונעת ַא רַאפ סָאװ ןעביולג טינ טסעוו אזד .ןעּפַאכ ןיילַא ייז ךיא לעיו

 ? טכַארברעפ גָאט םעד אור טסָאה איוו
| 

 עקַאט גָאט ןעצנַאג ַא טסָאה אוד זַא ךילגעמ סָאד זיא רעבָא ,טוג ,ךיא ---

 רַאפ טָאה אמזוק .ףלָאװ .ַא איוו גירעגנוה ןייז םינּפַא טזומ אוד ? ייה ןעטינשעג

 .טכַאמעג גיטרַאפ סעלַא ריד
| 

 לעװ ךיא ; ןעסעגעג טרָאד בָאה ךיא .ןעסע טינ רָאנ ליוו ךיא ,ןיינ --- |

 | | .ךיז ןעשַאוונייא ןהענ רונ

 םגָאזעג טָאה --- ריד וצ ןירַא דלַאב ךיוא ?עוװ ךיא ,העג ,העג ,ונ --

 -- רעדורב ן'פיוא גידנעקוק ןוא ּפָאק ץטימ גידנעלקַאש ,שטיװָאנַאװיא יינרעס

 -הענפיונוצ ,ןוא גידנעלכיימש טניילענוצ רע טָאה -- רעכינ ךָאד הענ ,ךָאד הענ

 גנולצולּפ זיא ןיילַא םהיא .ןהעג וצ טיירגעגוצ ךיז רע טָאה רעכיב ענייז גידנעמ

 -- רעדורב ן'טימ ךיז ןהעגוצ טלַאװעג טינ ךיז טָאה סע ןוא רעכילהערפ ןערָאװעג

 ? ןעוועג אוד טסיב ואוו ןענער ןופ טייצ רעד ןיא ןוא ,ונ

 .ןעמוק ךיילג ךיא לעװ .ןהָאטעג ףירט ַא םיוק טָאה ? ןעגער רעכלעוו ---

 זיא ןיוועל ןוא -- גיטכערּפ ןיא סָאד ,ונ ? גָאט םעד טכַארברעפ טוג אוד טסָאה

 | .ךיז ןהָאטרעביא ןעגנַאגעג

 "ססע ןיא ןעמוקעגפיונוצ רעדירב איד ךיז ןענייז םורא טונימ ףניפ ןיא
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 אנינעראק אננא

 רע ןוא ןעסע טינ ךיז טליוװ סע זַא ,ןעזיוועגסיוא ךיז טָאה ןעניוועל םנה .רעמיצ
 -יוהעגנָא טָאה רע ןעוו רונ ,ןעמזוק ןענידיילעב וצ טינ זיולב ןעסע טצעזעג ךיז טָאה
 שטיװָאנַאװיא ייגרעס .טקעמשרעפ קרַאטש םהיא טייצלהַאמ רעד טָאה ,ןעסע ןעב
 .גירנעלכיימש םהיא ףיוא טקוקענ טָאה

 ,אמזוק --- טגָאזעג רע טָאה -- ריד וצ ןַארַאפ זיא ףעירכב ַא ,אי ,ךַא --

 ,רהיט איד ךַאמרעפ ,גנוטכַא ביג רונ ,ףעירב םעד ןעטנוא ןופ ףיורא גניירב

 ןעזעלענרעביא םהיא טָאה ןיוועל .,ןיקסנאלבא ןופ ןעוועג זיא ףעירב רעד
 -לַאהרע בָאה ךיא , : גרובסרעטעּפ ןופ ןעבירשעג טָאה יקסנאלבא .ךיוה רעד ןיא
 טינ ץֵלֵא סעּפע ןיא טרָאד ןוא ,אוואשונרעי ןיא זיא איז ,יללאד ןופ ףעירב ַא ןעט
 ןַא טימ סיוא רהיא ףלעה ,,רהיא וצ רעכירַא רהָאפ ןוא הבוט א והט ,גנונדרָא ןיא
 זיא איז ;ןעהעז וצ ךיד ןייז ןרענ יוזא טעו איז .סעלַא ךָאד טסייוו אוד ,הצע
 ןיא ךָאנ ןענייז ןעמעלַא םיס רעניוש איד .ךעבענ ןיילַא ענייא טרָאד ךָאד
 ",ךנַאלסיוא

 טָאה -- שרעדנַא טינ ,ייז וצ רעבירַא רהָאפ ךיא ! ךָאז עגיטכערּפ ַא ---
 ַאזַא זיא איז .ןעמַאזוצ ןערהַאפ רָאנ רימָאל טסליוו אוד בוא --- ןיוועל טגָאזעג
 ? תמא טינ .עליואוו

 1 ןענַאד ןופ טייוו טינ סָאד זיא ---

 ןיא געו רעד רעבָא .ניצרעפ עקַאט רשפא ןוא .גיסיירד טסרָאװ א ---
 | ,עזייר רעד ןופ ןעבָאה האנה ןעלעוו רימ ; טוג

 ,שטיוװָאנאװיא יינרעס טגָאזעג גידנעלכיימש ץלַא טָאה -- ןרעג רהעז ---
 ן'םיא ףךעלהערפ טכַאמענ םהיא טָאה םינּפ ס'רעדורב ןרעגנוי םעד

 | ,ןעצרַאה
 ףיוא נידנעקוק ,טגָאזעג רע טָאה -- ! ריד ייב זיא טיטעּפַא ןַא רעבָא ---

 - .,ןעקַאנ ןוא םינּפ ןעטנערברַאפ-טיורדערוב ןייז
 זיא סָאד ךאז ערעייהט א רַאפ סָאװ ןעביולנ טינ טסעוװ אוד ! גיטכערפ ---

 ןיצידעמ איד ןעכַאמ רעכייד ?יוװ ךיא ,ןעזירּפַאק ײלרעלַא ןענעג לעטימ ַא סלַא
 | רוק-ס טייכ ר ַא : ןימרעט ןייא ךָאנ טימ

 .ןיירעד טינ הלילח ךיז טסגיטיונעג אוד ,ֹונ ---

 ,עקנַארק-ןעוורענ ענעדעישרעפ רַאפ טוג זיא סָאד רעבָא ,אי ---
 ןהעג טלָאװעג ךָאד בָאה ךיא ןוא .ןעכוזרעפ ןעפרַאד ןעמ טעוװ סָאד ,אי ---

 -נערטרענוא ױזַא ןעוועג זיא ץיה איד רעבָא ,ריד ףיוא ןהָאט קוק ַא טינשדייה םוצ
 ךָאנרעד ןיב ןוא ןעסעזענ ןיב ךיא ,דלַאװ ןופ רעטייוו קעװַא םינ ןיב ךיא זַא ,ךיל
 ייב טכוזענ בָאה ךיא ןוא םַא ןייד טנעגעגעב בָאה ,ףרָאד םוצ קעװַא דלַאװ ן'טימ
 -ַאטשרעפ בָאה ךיא אוו ,ריד ףיוא ןעקוק םירעיוּפ איד איוו ןעניפעגוצסיוא רהיא
 "ץירּפ ַא רַאפ טײברַא ןייק טינ זיא סָאד , ,גנורהיפ ןייד טינרָאג ייז טלעפעג ןעג

 ףיז טָאה חמ סקָאפ םעד ןיא זא ,רימ ךיז טכוד ןײמעגלַא ןיא .טגָאזעג איז טָאה
 -ור ייז איוו ,ץירפ ן'-ַאפ גנורעדָאפ ַא ןוא ,גנומיטשעב עטסעפ ַא סיײברַאעגסיױא
 ַא זַא לכש ן'םיוא טינ ךיז טגייל ייז ןוא .גנוגיטפעשעב "עשיצירפ , סָאד ןעפ
 ןייז ףרַאד רע רעכלעוו ןיא ,ֿפעמהער רעטמיטשעב רעד ןופ ןהעגסיורא לָאז ץירּפ
 .טסאפעגנייא
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 בָאה ךיא ןעכלעוו ,ןעגינגרעפ ַאזַא ךָאד זיא סָאד רעבָא ,ןייז ןָאק סע -- | 

 .ָאטינ ןיירעד ךָאד זיא סעטכעלש ןייק ןוא .טכוזרעפ טינ לָאמ ןייק ןעבעל ןיא

 זַא ,ןהָאט ךיא לָאז עשזי-סָאװ -- ןיוועל טרעפטנעעג טָאה ? סָאװ ,ןעד תמא טינ

 ,סיוא טינ טבַאמ סע זַא ,ךיא ןיימ סנעגירביא ןוא .טינ טלעפעג ייז

 -- גָאט ןייד ןופ !עדעירפוצ אוד טסיב ,העז ךיא איוו ,ןיײמעגלַא ןיא ---

 .שטיװָאנַאװיא ייגרעס טגָאזעג רעטייוו טָאד

 ךיא ןוא .עקנָאל עצנַאג איד טעסָאקעגבָא ןעבָאה רימ ,ןעדעירפוצ רחעז ---

 ראג ךיז טסנָאק וד !ןעטלַא ןערעייהט ַאזַא טיִמ טעדניירפעב טרָאד ךיז בָאז

 .ןעשנעמ ןעטלַא ןַא ןופ טכַאוּפ א רַאפ סָאװ ןעלעטשרָאפ טי

 סנעטשרע .ךיוא ךיא ןוא ,גָאט ןייד טימ ןעדעירפוצ .סע טכייה ,ונ--/

 "רעד ןוא .ןעזייוו ריד לעװ ךיא .ןעמעלבָארּפ - טַאמכַאש ייווצ טזיילעג ךיא בָאה

 :ךערּפשעג ןעגיטבענ רעזנוא ןעגעוו טלניידעג ךיא בָאה --- יצ

 "בא ,ןיוועל טגַאזעג טָאה --- 4 ךערּפשעג ןעגיטכענ ;ענעו ? סָאװ --

 . . ףיז גידנענָאק טינ ןפוא םושב ןוא טייצלהָאמ ןעטאז םעד ךָאנ ךיז גידנעזָא

 | .ןעטכענ ןעוועג זיא סָאד ',ערּפשעג ַא רַאּפ סָאװ ןרעניארע

 "רעפיסגנוניימ רעזנוא .טכערעג זייוולייהט טסיכ וד זַא ,ןיפעג ךיא --- :

 טפארקיגעוועב סלַא קעװַא טסלעטש אוד סָאװ ,ןיירעד טהעטשעב טייהנעדעיש

 זַא ,ןעכער ךיא ןוא ,ןעסערעטניא עכילנעזרעּפ עניי ןעטַאהט סנעשנעמ ןופ

 טהעטש רעכלעוו ,ןעשנעמ ןעדעי ןיא ןייז ןעפרַאד !לכה ת:ײוט ןופ ןעסערעטניא איד

 ,טכערעג טסיב אוד זַא ,ןייז ןָאק סע ,גנודליב ןומ עפוטש רעטמיטשעב ַא ףיוא

 רהעמ טריסערעטניארעפ ןייז לָאז רע ,רעהטרעווסנעשניז ןעוועג טלָאװ סע זַא |

 סָאװ ןערוטַאנ איד ןופ אוד טסיב ןײמעגלַא ןיא .טייקניטעהט רעלעירעטַאמ ןיא

 .טשינרָאג רעדָא טייקגיטעהט עשינרענע ,עכילטפַאשנעדייל רעדַא ןעבָאה ןעליוו

 | | | | .ןהָאט

 "רעפ טשינרָאג ןיטולחל טָאה ןוא דייר סרעדורב םעד טדעהעג סאה ןיוועל

 ,ץלַא טאהעג ארומ זיולב טָאה רע .ןעהעטשרעפ טלָאטעג טינ טָאה ןוא ןענַאטש

 וייז םעװ סע רעכלעו ןופ ,עגַארפ אזַא ןעלעטש טינ םהיא לָאז רעדורב רעד

 | .טרעהעג טשינרָאג טָאה רע זא ךילונעטשרַאמ

 ,שטיװָאנַאװיא ייגרעס טגָאזעג טָאה --- דניירפ :יימ ,טָאד זיא ױזַא ---

 וי | | , .לעכקַא ןייז גיד'נָאהט רהיר א

 -- עגיניימ סָאד ףױא ױזַא טינ העטש ךיא !ןעד איו .סיוועג ונ ---

 .ךיז טגידלושרַאפ סָאװ ,דניק ַא ןופ לעכיימש א טימ ןיוועל טרעפטנעעג טָאד

 טכארטעג רע טָאה -- ? ךיז טרַאּפשעג ןעטכענ םהיא טימ ךיא בָאה סָאװ ןעועוו,

 .סע ןוא ,טבערעג זיא רע יא ,טכערעג ןיב ךיא יא וא ,ךילדנעשרעפטסבלעז --

 סָאװ ןָאהט קוק ַא רָאטנַאק ןיא ןהעגרעבירַא רינ ףדַאר ןעמ .ןהעש סעלַא זיא

 ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה רע ."ןָאהט ןעסייה ףרַאד ןעמ סָאװ ןעהעז ןוא ךיז טרעה

 | .טלעביימשעג טָאה ןוא ןָאהטעג היצ א ךיז טָאה

 | .ןהָאטעג לעכיימש א ךיוא טָאה שטיוואנאוויא ייגרעס -

 טגָאזעג רע טָאה -- ןעמַאזוצ ןהעג רימָאל ,ןהעגכרוד ךיי אוד טכליוו =

 טמעהטאעג טָאה סע ןעכלעוו .ןופ ,רעדורב ן'טימ ךיז ןעדייש גידנעלעוו טינ
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 ןיא ןעמאזוצ ןהענניירַא רימ ןעלעוו ,םוק --- .טיילרעטנומ ןוא טייקשירפ טימ

 ,גיטיונ זיא ריד ביוא ,ראטנַאק
 יינרעס זא ךיוחה יױזַא ןיוועל ןעירשעגסיוא טָאה -- ! ךעלעטאט . ,ךַא --

 ,ןעקַארעצ ךיז טָאה שטיווַאנאװיא
 ? ריד זיא סָאװ ,םָאוו ---
 טָאה ןוא ןיוועל טנַאזעג טָאה -- דנאה ס'איפאנא טכאמ סָאװ ןוא ---

 .ןעסעגרעפ רָאנ רהיא ןענעוו בָאה ךיא ּפָאֹק ןיא פאלק ַא ןעבעגעג ןיז
 .רעסעב לעיפ זיא איז --

 אוד רעדייא .רהיא וצ ןעפיולרעבירא ךיא לעװ ןענעווטסעד ןופ ,ונ --
 .קירוצ ןייז ןיוש ךיא לעוװ טוה ןייד ןהָאטנָא ךָאנ טסעוו

 ,ֿפעפָאנק ענייו טימ ןעקַאנק ןעביוהעגנָא רע טָאה עקלאנוארב א .איוו ןוא
 ,ּפע וט איד ןופ גידנעפיולבַארַא

4 

 ןיא ןערהָאפעגכרוד ךיז זיא שטיוװעידַאקרא ןאפעטס ןעוו טייצ רעד ןיא
 -עב עֶלַא רַאפ טכילפּפ עטסואוועב ,עכילריטאנ 8 ןעלקיפרע וצ םוא גרוברעטעּפ
 ןיא ךיז ןענעוו ןענַאמרעד -- עטמאעב טינ רַאפ ךיקדנעטשרעפנוא םגה ,עטמא
 טעמכ ןעמונעג רע טָאה טכילפּפ עגיזָאד איד גידנעלליפרע ןוא ;אווטסרעטסינימ
 מייצ ןייז טכארברעפ םהענעגנַא ןוא ךילהערפ טָאה ןוא זיוה ןופ דלעג עצנַאג סָאד
 איד טימ יללאד טָאה טייצ רעגיזָאד רעד ןיא .סעשטַאד איד ןיא ,םעסייר איד יוא

 ףיוא תואצוה איד ןערענעלקרעפ וצ םוא ,דנַאל וצ ןעבילקעגרעבירַא ךיז רעדניק

 ןעמ סָאוװו ,קעטנָאיַאמ רהיא ןיא ןעבילקעגניירַא ךיז טָאה איז ,ךילגעמ לעיפיוו
 ןיא ואוו ,קעטנַאיַאמ רעבלעזרעד -- אוואשוגרעי ,ןדנ םלֵא ןעבעגעג רהיא טָאה
 -נַאג ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו ןוא דלאוו רעד ןערָאוװעג טפיוקרעפ זיא גנילהירפ
 .עיִאקסווָארקאּפ קעטנַאיַאמ סניוועל ןופ טסרָאיװ גיצפופ ַא ןעצ

 ;נַאל ןיוש ןעוועג זיוח עשיצירּפ עטלַא ,עסיורג סָאד זיא אוואשיגרעי ןיא
 טעיובעגוצ טייצ ןייז רַאפ ךָאנ טָאה ,טסריפ רעד ,ועכאפ רהיא ןוא ,ןעכָארבוצ

 טימ ןערָאװעג טעיובעג זיא לענילפ רעד .זיוה םוצ לענילפ ַא טכַאמענ טכערוצ ןוא
 ןיא ןאד ןוא דניק א ןעוועג רָאנ ךָאנ זיא יללאד ןעוו ,קירוצ גיצנַאװצ רהָאי ַא
 זיוה ןופ לעגילפ רעד וליפַא ןיוש זיא טציא רעבָא .םעווקעב ןוא סיורג ןעוועג רע
 שטיוװעידַאקרא ןאפאטס ןעוו ךָאנ גנילהירפ ןיא .טליימוצ ןוא טלַא ןיוש ןעוועג
 סָאד ןעקוקעב ןעטעבעג םהיא יללאד טָאה ,דלַאוו םעד !עפיוקרעפ ןערהָאפעג זיא
 עלַא איוו ,שטיוװעידַאקרַא ןאפעטס .ףרַאד ןעמ סָאװ ןעטכיררעפ ןעפייה ןוא זיוה
 -יוקכילמעווקעב ס'יורפ רעד טימ טגרָאזעב קראטש ןעוועג זיא ,רענעמ עגידלוש
 ,סעלַא ןעכַאמ טכערוצ ןעסייהעג טָאה ןוא זיוה סָאי טקֹוקעב ןיילַא טָאה ,ןעט
 ןעהיצעב וצ גיטיונ רַאפ ןענופעג טָאה רע .גיטיונ ױאכ ןענופעג טָאה רע סָאװ
 .ראנ םעד ןעגיניירסיוא ,ןענידרַאג ןעגנייהנַא ,לעבעמ עצנַאג איד יינ סָאד ףיוא
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 'רַאפ רעבָא טָאה רע .ןעמולב ןעצעזרַאפ ,לעכייט ן'רעביא ?עקירנ ַא ןעכַאמ ,ןע נ

 טלהעפעג זיוה ןיא ןעבָאה עכלעוו ,ןעכַאז עגידנעווטיונ ערעדנַא עלעיפ ףיוא ןעסעג

 .אנווארדנאסקעלא איראד טרעטַאמרעפ טָאה סע סָאװ ןֹוא

 רעמַאזגרָאז א ןייז וצ טכוזעג טינ טָאה שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס איוו

 טָאה רע זַא ,ןעקניידעג טנַאקעג טינ ןפוא םושב ךָאד רע טָאה ןאמ ןוא רעטאפ

 "ייהרעפנוא ןַא ןופ קַאמשעג סָאד ןעוועג זיא קַאמשעג ןַײז ,רעדניק טימ יורפ ַא

 רע ןעוו .טגרָאזעג טינ רע טָאה ןעכַאז ערעדנַא ןייק ןעגעוו ןוא ןעשנעמ ןעהטאר

 ,יורפ רעד טרהעלקרע ץלָאטש טימ רע טָאה אווקסָאמ ןייק קירוצ ןעמוקעג זיא

 ַא זיא זיוה סָאד ,ןערָאװעג טכאמעג גיטרַאפ ןענעוו טרהיא ןופ זיא סעלַא זא

 ןייק רעמוז ן'ראפ ןערהָאפ לָאז איז רהעז רהיא הטַאד רע ןַא ןוא עלעקצַאצ

 .אוואשונרעי |
| 

 "עג ףרָאד ןיא ןערהַָאפבָא ס'יורפ ןייז זיא שטיװעידַאקרַא ןאפעטס רַאפ

 ןעטסָאק ;רעדנוזעג ,רעסעב רעדניק איד רַאפ :ןעטכיזניה עֶלַא ןיא םהענעגנַא ןעוו

 אנווארדנַאסקעלא איראד .רעיירפ ןייז טעװ רע ןוא ,רעגינייוו תואצוה ,רעגיליב

 ןענהָאװ רעמוז ןעלָאז ייז גידנעווטיונ זיא רעדניק איד יואפ ןַא ןענופעגנייא טָאה

 טָאה עבלעוו ,עלעדיימ רעניילק רעד רַאּפ גיטיונ סָאד זיא סרעדנָאזעב ,ףרָאד ןיא

 ,טיײהקנַארק-ןיטאלראקס רעד ךָאנ ןייז וצ ףרַאד סע איוו ןעלָאהרע טנעקעג טינ ךיז

 -רע עכילניילק איד ןופ ןערעו יירפ לָאז איז זַא ,םעד םעילוצ ךיוא ךילדנע ןוא

 ישיפ םעד ,רעלדנעהדץלָאה םעד טמוק סָאװ ,תובוח עניופק איד ןופ ,ןעגנוגירדינ

 רעסיוא .טרעטַאמעגסיוא רהעז רהיא טָאה טָאװ רעליזנעה-ףוש םעד ,רעלדנעה

 טעוװ ןיהַא לייוו ,םהענעגנַא ןעוועג אוואשוגרעי ןייק ןערהָאפ סָאד רהיא זיא םעד

 +ֿנאלסיוא ןופ ןעמוק ףרַאד עכלעוו ,יטיק רעטכעווש רהיא ןעמוק ךיוא רהיא יצ

 .ףרָאד ןיא רהיא טימ ןייז טעוװ ןוא

 ױזַא םינ רהיא רַאפ זיא ךַאז ןייק זַא ,דנַאלסיױא ןופ ןעבירשעג טָאה יטיק

 ןעבָאה יז ואוו ,אוואשוגרעי ןיא יללאד טימ רעמוז ַא ןעגניײרברעֿפ איוו ,דנעהיצנא

 .טייהדניק רעייז ןופ ןעגנורעניארע לעיפ יוזא עדייב

 -בא ןַא ןעוועג ןיללאד רַאפ זיא ןעבעל ןעשיפרָאד ןופ טייצ עטשרע איד

 ןוא ,דניק א ךָאנ ןעוועג זיא איז. ןעוו ,ףרָאד ןיא טבעלעג טָאה איז .סענעמוק

 עלַא ןופ גנוטער ַא זיא ףרָאד איד זַא ,קורדנייא רעד ןעבילבעג ןיא רהיא ייב

 ןהעש טינ טרָאד זיא ןעבעל סָאד םגה זַא ,ןעטײקּכילמהענעגנַאנוא עשיטדָאטש

 סעלַא טרָאד רעבָא זיא רַאפרעד (ןעסָאלשעג ןעדעירפ יללאד ןיוש טָאה טימרעד)

 ןָאק סעלַא ,,רעגיליב טסָאק םעֶלַא ,ןַארַאפ סעלַא זיא דנַאֿל וצ .םעווקעב ןוא גיליב

 ןעו םציא רעבָא .טוג יאדוא סָאד ךָאד זיא רעדניק איד רַאפ ןוא ,ןענירק ןעמ

 זַא ,ןעהעזרעד טשרע איז טָאה ,ןיהטריוו ַא ףרָאד ןיא ןערהָאפוצ ןעמוקעג זיא איז

 : .טניימעג טָאה איז איוו ױזַא טינ רָאג סעֶּכַא זיא סָאד

 ןעגער סוג ַא ןעגנַאגעג זיא ןעמוק רעייז ךָאנ גָאט ןעטייווצ םעד ףיוא

 סָאה ןעמ זַא ,רעמיצ-רעדניק ןיא ןוא רָאדיראק ןיא ןענורעג טָאה טכַאניײב ןוא

 ןופ ; ןעוועג טינ זיא ןיבעק ןייק ; לַאז ןיא ןעגָארטרעבירַא ךעלטעב איד טזומענ

 יבלעק עגינייא זַא ,סױרַא ךיז טלעטש ןַארַאפ ןענייז סָאװ ,היק סקעז איד

 עטרעפ איד ייב ,טלַא וצ ןענייז עטירד איד ,בלאק ןעטשרע ן'טימ ןענייז ערעדנַא
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 רעדניק איד רַאפ וליפא אטינ ,רעטוּפ ןייק ,ךלימ ןייק ; רעטייא עטרַאה ןענייז
 טָאה ןעמ ;ןענירק טינ ןעמ ןָאק ןהוה ןייק .ָאטינ ןענייז רעייא ןייק ,גונעג
 איד ןעשאוואוצסיוא ןעיורפ .רענהעה עטרַאה ,עטלַא ןעלנערּפ ןוא ןעכָאק טזומעג
 איד ןיא ןעמונרעפ ןעוועג ןענייז עלא -- ןעמוקעב טנַאקעג טינ ןעמ טָאה ןעליד
 .ןייא םוראוו ,טנַאקעג טינ ןעמ טָאה ןערהָאפ ןעריצַאּפש .,רענטרעג-לעפָאטרַאק
 רעד לייוו ,ואוו ןעוועג טסינ זיא ךיז ןעדָאב .?לעשיד ןופ ןעסירעג ךיז טָאה דרעפ
 םוצ ןעמָא ןוא תומחב איד ןופ ןעטַארטוצ ןעוועג ןיא ךייט ןופ גערב רעצנַאג
 םהַאצ רעד ?ייוו ראטרעד ,ואוו ןעוועג טינ ךיוא זיא ןעריצַאּפש ןהעג וליפַא ; געוו
 ן{'רעביא ןעכירקרעבירַא ןענגעלפ תומהב איד ,ןעכָארבוצ ןעוועג זיא ןעטרָאג ןופ
 ,טעווערעג טָאה רעכלעוו ,קייב רעצרַאוװש ןייא ןעוועג זיא ייז ןעשיווצ ןוא םהָאצ
 ןייק .רענרעה איד טימ אמתסמ ךיז טעקוב רע ןזַא ןמיס ַא ןעוועג זיא סָאד סָאװ

 ךיז ןענעלפ ןעוועג ןענייז סָאװ איד ןוא ,ןעוועג טינ ןענייז רעדיילק רַאפ סעפַאש

 ענרעזייא ןייק .ייז ייברעפ ןעגנאגעגייברעפ רונ זיא ןעמ !איוו ןענעפעוצ ןיילַא
 רעכלעוו ףיוא טערב ַא ליפא ןוא ; סערעשטָאק ןייק ,ןעוועג טינ ןענייז ךעלּפעט
 | | | .ןעוועג טינ זיא ןעסערּפ וצ

 ,עטלעפייווצרעפ א ןעוועג אנווָארדנַאסקעלַא איראד זיא טייצ עטשרע איד
 טימ טייברַאעג טָאה איז ; ןהעטשוצסיוא ָאד טָאה איז סָאװ ,תורצ איד גידנעהעז
 -עלפ עלייוו עדעי ןוא זיא ענַאל רהיא שיטירק איוו טלחיפעגנ טָאה ,ןעטפערק עלַא
 ןַא ,טכודעג רהחיא ךיז טָאה סע .ןעגיוא איד ןיא ןערהערט ןעפיולנָא רהיא ןעג
 איד ןופ זיוה ןיא רעֶכָא .םעלַא סָאד ןענדרָאוצנייא איוו ָאטינ לעטימ ןייק זיא סע
 טָאה ןעמ עכלעוו ,ןָאזרעּפ ןייא .ןעוועג זיא ,ןעילימַאפ עלַא ןיא איוו סיקסנאלבא|

 ,עטסכילצינ ןוא עטטניטכיוו איד ןעוועג רעבָא זיא עכלעוו ,טקרעמַאב טינ רָאנ
 ,התצירּפ איד טגיהורעב טָאה איז .אנווָאנאמיליפ אנאירטַאמ ןעוועג זיא סָאד

 ןעוועג זיא סָא) ןענדרַָאנייא ךיז טעוװ סעֶלַא זַא ,טרעכיזרַאֿפ רחיא םָאה
 ןייֵלַא םָאח איז ןוא (,רהיא ןופ ןעמונענרעביא סָאד טָאה יײװטַאמ ןוא טרָאוװ רחיא
 ,םעלַא ןעגעוו ןענרָאז ןוא ןעקריוו ךיו ןעמונעג

 טָאה ןוא בייוו ס'קישטזַאקירּפ םעד טימ ךיז טעדניירפעב דלַאב טָאה איז
 .קישטשרַָאטנַאק ןוא אטסַָארַאטפ ,עצישטואקירּפ ,קישטזאקירּפ םעד ןופ ןענַאטש -עב ןיא רעכלעוו ,בולק סאנוואנימיליפ אנאירטאמ טעדליבעג ךיז םיױב-נעיצַאקַא םעד רעטנוא ָאד ןיוש טָאה ןעכיג ןיא ,ןהָאס וצ איוו רהיא טימ ךיז הטארעב ייברעד ןוא םיױב-ןעיצַאקַא ן'רעטנוא עעהט רהיא טימ ןעמַאזוצ ןעקנורטעג ןיוש

 ךיז טָאה טייצ ךָאו ט ןיא ןוא ןעכַאז עגיטיונ ןעטכירנייא ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ

 -טייק טכַאמעגוצ ןעמ טָאה סעפַאש איד וצ ,טמהַאצעגמורַא ןעמ טָאה ןעטרָאג םעד ,ןעקלעמ ןעזָאל וצ ןעביוהעגנָא ךיו ןעבָאה תומהב איד ,טפיוקעג רענהיה ,טכוז -עגפיוא ןיכעק א ,טכיררעפ ךַאד םעד :טנעדרַאעגנייא םעלַא ךילקריוו
 טימ טלעקיוועגמורא ןוא טכאמעג טכערוצ ןעמ טָאה ןעסערּפ םוצ טערב ַא ,ןעל
 -ןעטסניד ןיא ןערעה טזָאלעג דלַאב ךיז טָאה סע ןוא להוטש ןופ לעטנעוו ן'פיוא גערב ןייא ןוא דָאמַאק ן'פיוא גערב ןייא טגײלעגקעװַא ןוא דנַאװעג ןעקסטַאדלָאס
 .ןעזייא-סערּפ ןופ ךיורעג רעד ,רעמיצ
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 טָאה -- טלעפייווצרעפ ןעוועג ץְלַא טייז רהיא ןוא ! רהיא טהעז ,ונ -- |
 .טערב-סערּפ רעד ףיוא גידנעזייוו ,אנוואנאמיליפ אנאירטַאמ טגָאזעג

 טָאה יליל .ךיז ןעדָאב םוצ ?עביטש א טיובעגנפיוא וליפא סָאה ןעמ ןוא
 ךילדנע ךיז ןעבָאה אנווָארדנַאסקעלַא איראד רַאפ ןוא ,ןעדָאב וצ ןעביוהעגנָא ךיז
 ךילריטַאנ .ףרָאד ןיא ןעבעל ןעמעווקעב ַא ןעגעוו ןעמיורט ערהיא טכילקריוורעפ

 -דנַאסקעלַא איראד טָאה סָאד ,רעדניק סקעז טָאה ןעמ ןעוו ,ןייז גיהור ןעצנַאג ןיא
 ןָאק דניק רעדנַא ןַא ,טקניירקענוצ סעּפע טָאה דניק ןייא ..טנַאקעג טינ ַאנוװַאר

 ַא ןופ סנעכייצ סעּפע ןעזיוועג טָאה סעטירד ַא ,ןערעוו קנַארק הלילח סח ךָאנ
 ,עגיהור ןעוועג ןענייז ןעטלעז ,ןעטלעז .וו .ז .א  ,.וװ .ז .א ,רעטקַארַאכ ןעטכעלש
 | .ןעדָאירעּפ עצרוק

 איראד רַאפ ןעוועג ןענייז טייקגיהורנוא ןוא גרָאז עניזָאד איד רעבָא

 ןעוועג טינ טלָאװ סָאד ביוא .קילג עכילגעמ גיצנייא סָאד אנווָארדנַאסקעלַא
 רעכלעוו ,ןַאמ םעד ןעגעוו ןעקנַאדעג ערהיא טימ ןיילַא ןעבילבעגרעביא איז טלאװ
 טימ טנהָאלעב ךיוא איז ןעבָאה ןיילא רעדניק איד ןוא .טבעילעג טינ איז טָאה
 ייז ןופ טָאה איז סָאװ טייקגיהורנוא איד ןוא גרָאז רעד רַאפ דיירפ ךעלסיב

 גיטנעק טינ רָאג ןענייז ייז זַא ,תוחמש עניילק עכלעזַא ןעוועג ןענייז סָאד .טַאהעג
 -כרוד ןעהעזעג ךיז טָאה ןעטונימ ערעווש איד ןיא ; דמַאז ןיא דלָאג איוו ,ןעוועג

 ,ןעטונימ ערעסעב ךיוא ןעוועג ןענייז סע רעבָא ; תורצ סיואכרוד ,דמאז סיוא
 ,טינ דמַאז ןייק רָאג ןוא דלָאג זיולב ,החמש זיולב ןעהעזעג טָאה איז ןעוו

 רעטפָא איז סָאה ,ןעבעל ןעשיפרָאד ןופ טײקמַאזנייא רעד ןיא ,טציא

 ייז ףיוא גידנעקוק טפָא .דיירפ עניזָאד איד ןענעקרעד וצ ןעביוהעגנָא רעטּפָא ןוא

 איז זַא ,ןעגייצרעביא וצ ךיז םוא ןעגנוגניירטשנא ײלרעלַא טכַאמעג איז טָאה
 זיולב רעדניק ערהיא ןיא טהעז סָאװ ,רעטומ ַא איוו זיא איז זַא ,ךיז טרריא
 -ייז רהיא ייב זַא ,ךיז ןענָאז טינ טנַאקעג טינ איז טָאה ןענעווטסעד ןופ ; סעטוג

 ןוא -- ןעניפעג ןעטלעז ןָאק ןעמ איוו ,עכלעזַא סקעז עֶלַא ,רעדניק עגיטכערּפ ןענ
 ,טריצלָאטש ייז טימ טָאה ןוא ייז ןופ ךילקילג ןעוועג זיא איז

8 
 ו

 -נייא רעגינייוו רעדָא ירהעמ ןיוש ךיז טָאה סעלַא ןעוו ,יַאמ עדנע ןיא
 ןעגעוו ןעגַאלק ערהיא ףיוא רעפטנע סנַאמ םעד ןעטלַאהרע איז טָאה ,טנעדרָאעג
 ראפ גנוהייצרעפ גידנעטעב ןעבירשעג רהיא טָאה רע .תורצ עשיפרָאד ערהיא
 ייב ןעכַארּפשרעּפ טָאה ןוא רעהירפ טכַארטעגכָאנ טינ סעלַא סָאד טָאה רע סָאװ
 טינ ךיז טָאה טייקכילגעמ ַאזַא .ןערהָאפוצ ןעמוק וצ טייקכילגעמ רעטשרע רעד

 ןיא טנהָאװעג ַאנװָארדנַאסקעלַא איראד טָאה ינוי גנַאפנָא זיב ןוא טכַאמעג
 | ' יי - ,ןײֿלַא ףרָאד

 איראד גַאטנוז זיא ,םיבוט-םוי עקסווָארטעּפ איד ןעמוקעג ןענייז סע ןעוו
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 איראד .רעדניק ערהיא עלַא ןעפיוט וצ עכריק ןיא ןערהָאפעג אנווָארדנַאסקעלַא

 רעטסעווש רהיא ןוא רעטומ רהיא ןרעדנואוורעפ טפָא טגעלפ אנוװַארדנַאסקעלַא

 -ָאליפ ןעגעוו ייז טימ ןעדיירוצ ךיז טגעלפ איז ןעוו ,ןעגנוניזעג עיירפ רהיא טימ

 "ייוו עכריק רעד ןופ ןעמנָאד איד ןופ טָאה איז .ןענַארפ עזעיגילער ןוא עשיפָאס

 רעד ןיא רעבָא .ןָאיגילער ענעגייא רהיא ןעוועג זיא רהיא ייב ןוא ןעטלַאהעג גינ

 ןעגנורעדָאפ עלַא ,ןעצרַאה ןעצנַאנ ן'טימ ,טיהעגבָא גניירטש איז טָאה עילימַאפ

 ןיוש סָאװ ,ץרַאה סָאד ןעסעגעגבָא קרַאטש ךיז טָאה איז ןוא ,עכריק רעד ןופ

 -םעהַאב רענילייה רעד וצ ןעוועג טינ ןענייז רעדניק איד איוו רהָאי א רעביא

 סָאו וצ ,ןהָאט ֹוצ סָאד רעמוז םעד ןעסַאלשעב טָאה איז ןוא עפיוט-סגנוט

 ,טוג ראפ ןעטלַאהעג טָאה ןוא טמיטשענוצ טָאה ַאנווָאנַאמיליפ ַאנַאירטַאמ

 -עב אנוָארדנַאסקעלַא איראד ןיוש טָאה רעהירפ געט עכילטע טימ ךָאנ

 -רעביא ,ןערָאװעג טחענעגפיוא ןענייז סע .רעדניק עלַא ןעדיילקוצנָא איוו טכַארט

 ;ערָאװעג טהענעגוצ ,ךַאלדיילק ןערָאװעג ןעשַאוועגסױא ןוא ןערָאװעג טכַאמענ

 ,אינאט ראפ ,לעדיילק ןייא ןופ .סעגנייטש טימ ןערָאװעג טצוּפעב ,ךַאלּפענק

 עקרעדנעלננע איד .שפנ תמנע סיורג טאהעג אנווָארדנַאטקעלַא אירָאד טָאה
 איד ?עיפוצ ןעזָאלעגסױרַא טָאה איז ןוא טהענעגרעביא ?עדיילק סָאד טָאה
 ןוא ,לעדיילק סָאד טרחיפעגרעביא ןעצנַאג ןיא טעמכ טָאה איז זַא ,ךַאלעברַא

 רעבָא ,טגעירקוצ טינ רהיא טימ רעיש ןיוש ךיז טָאה אנווָארדנַאסקעלַא איראד |

 םוצ טָאה ןעמ ןוא לַאפנייא ןַא ףיוא ןעלַאפעג זיא ַאנװָאנָאמיליפ ַאנָאירטַאמ

 רעד ןיא גַאטנוז רעד ןעמוקעג זיא סע ןעוו .עקנירעלעפ א טכַאמעג לעדיילק

 רעכלעוו זיב ,טייצ איד --- רעגייז ַא ןיינ וצ ןוא ,גיטרעפמ ןעוועג סעֶלַא זיא הירפ
 ןענייז -- טסנעיד-סעטָאג ןייז טײמ ןעהיצפיוא חלג םעד ןעטעבעג טָאד ןעמ|

 -ַאק ןעבעל ןענַאטשעג ,עטצופרעפ ןהעש ןוא דיירפ ןופ עדנענייש ,רעדניק איד

 ןעמוקעגסיורַא זיא ַאגװַארדנַאכקעלַא אירָאד .רעטומ רעד ףיוא גידנעטרַאו ,סָאיל
 .דיילק ענעיעסיק עסייוו ַא ןיא

 ןערהָאי טימ .ךיז ןהָאטנָא סָאד טייצ עשביה ַא ןעמונעג טָאד רהיא ייב

 ןהעש ןעהעזסיוא ?טז איז ,ןענעוו ןיילַא ךיז ןופ ןעדיילק ךיז איז טגעלפ קירוצ

 -נַאנוא ץלַא ,טרעטלעעג ךיז סָאה איז רהעמ סָאװ ,ךָאנרעד ; ןייז ןעלעפעג ןוא

 איז איוו ןעהעזעג טָאה שיז ;ךיז ןעצוּפ וצ ןערָאװעג רהיא ראפ זיא רעמהענעג
 -רעפ טימ ןהָאטעגנָא רעדיוו ךיז איז טָאה טציא רעבָא .ןערָאװעג רע'סואימ זיא
 ךיז ןופ טינ ןהָאטעגנָא טציא ךיז טָאה איז .טגנערעגפיוא לעסיב ַא ןוא ןעגינעג
 ,לָאז איז זַא םעד בעילוצ רונ ,ןענעוו טייקנהעש ענעגייא רהיא ןופ טינ ,ןעגעוו
 -ענלַא םעד ןעברַאדרעפ טינ ,רעדניק עגיטכערּפ עניזָאד איד ןופ רעטומ סלַא

 .קורדנייא םעניימ
 "עג איז ןיא לענעיּפש ןיא ?הָאמ ןעטצעל םוצ ףךיז גידנעקוקנייא ןוא

 איז איו ,ןהעש ױזַא טינ .ןהעש ןעוועג זיא איז .ךיז ןופ ןעדעירפוצ ןעבעילב
 םעד ראפ ןהעש רעבא ,לאב ַא ףיוא ןעניישרע טנעלפ איז ןעוו ,ןייז ןעלעוו טגעלפ

 .טדיילקעגנָא טציא ךיז טָאה איז ןעכלעוו בעילוצ קעווצ

 ערעייז ןוא טכעגק-ףיוה ,םירעיּפ רעסיוא ,רענייק ןענייז עכריק ןיא

 רהיא רעדָא ,ןעהעזעג טָאה אנווַארדנַאסקעלַא ַאירָאד רעבָא .ןעוועג טינ ,רעבייוו
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 ןערָאװעג טקיצטנע ןענייז עלַא איוו ,ןעהעזעג םָאה איז זַא ,טכודעג ךיז טָאה
 ןיא ןהעש ןעוועג רונ טינ ןענייז רעדניק איד .רעדניק ערהיא ןוא רהיא ןופ
 רעייז טימ ךילבעיל ןעוועג ךיוא ןענייז ייז רָאנ ,ךַאלדיילק עטצוּפעגסיוא ערעייז
 ךיז טָאה רע ;ןענַאטשעג טוג רָאנ טינ ןיא ַאשָאילַא וליפא תמא .גנוטלַאה

 ןופ ?עטעקַאשז ןייז ןעהעז סלָאװעג טָאה ןוא ןהָאטעג הערד ַא עלייוו עדעי
 ןַא איו ןעטלַאהטג ךיז טָאה אינאט .ךילבעיל גידריווקרעמ ןעוועג ַאשָאילַא
 ךָאד זיא ףױרַאד גידנעקוק טינ רעבָא .סיֹוא םהיא ףיוא טהעז סע איו ,ןעטניה

 ,רעדניק ערענעלק איד ףיוא ןעבענעג גנוטכַא טָאה ןוא ןָאזרעּפ ענעטקַאװרע
 גנורעדנואוורעפ רעווװאַאנ רהיא טימ יליל ןיוועג רעבָא זיא גיטכערּפ רעדנַאזעב
 ,ןהָאט וצ לעכיימש ַא טינ רעווש ןעוועג זיא סע ןוא ,טהעז איז סָאװ סעלַא ןופ

 ףיוא ןהָאטעג גָאז א עינָאמערעצ-גנוטפעהאב רעד ןופ טייצ רעד ןיא טָאה איז ןעוו
 ".רָאמ םָאס ,זילּפ , : שילגנע

 -רעד רעדניק איד ןעבָאה ,םיײהַא טרהעקעגקירוצ ךיז ןעבָאה ייז ןעוו
 רהעז ןעוועג ןענייז ייז ןוא ,טריסַאּפ סענעביוהעג סעּפע טָאה סע זא ,טלהיפ
 ןעטימ ןיא רעבָא ;םייה רעד ןיא ךיוא טוג ןעגנַאגעגוצ זיא סעלַא .גיטרַא
 ,סעֶלַא ןופ רענרע ךָאנ סָאװ ןוא ,ןעפייפ ןעביוהעגנָא ַאשירג טָאה קיטשהירפ
 סָאװ רַאפ ,ןיטנַאנרעװַאג עשילגנע איד ןענלָאפ טלָאװעג טינ ןפוא םושב טָאה

 .שטעליוק עסיז ןייק ןעמוקעב טינ טָאה רע ןוא ןערָאװעג טפָארטשעב זיא רע
 ןעבעגענסױרַא לָאז סע ןעזָאלרעד טינ לָאמ ןייק טלָאװ אנווָארדנַאסקעלַא אירָאד
 ָאד ךיז ןעזָאלרעפ טזומענ טָאה איז רעבָא ,גנופארטשעב עגניירטש ַאזַא ןערעוי

 -סױרַא ןיוש זיא ףָארטש איד ןעוו ןוא ,ןעבענ וצ גנוטכַא ןירעדנעלגנע רעד ףיוא

 גנטכַא איד ןעטלאהוצפיוא טינ טסַאּפעג טינ רהיא טָאה ןערָאװעג ןעבעגעג
 עניימעגלַא איד טרהיפעגרעביא לעסיבַא טָאה סָאד .ןיטנַאנרעװַאג רעד ראפ
 ' .החמש

 ַאקנילָאק טָאה טָא זַא ,טרעפטנעראפ ךיז טָאה ןוא טנייוועג טָאה אשירג
 טנייו רע זַא ןוא טפארטשעב טינ םהיא ןעמ טָאה ןענעווטסעד ןופ טפייפעגנ

 טנייו רע --- ,סנייא ץֵלַא םהיא זיא פָאד -- שטעליוק םעד בעילוצ טינ ןָאג
 + לעיפ וצ ןיוש טָאה סָאד .טכערנוא ?עיפ ױזַא םהיא טוהט ןעמ סָאװ ראפ זיולב

 -עב א ןעבָאה ֹוצ ןעדיישטנע טָאה אנווװָאדדנַאסקעלַא איראד ןוא ןעסָארד-עפ
 וצ ןעננַאגעג זיא איז .ן ַאשירג זעהייצרעפ ןוא ןירעדנעלגנע רעד טימ גנוהשאר
 -עכלעוו ,ענעצס א ףיוא ןעסיוטשעגננָא ךיז איז טָאה ָאד רעבָא ,ןירעדנעלגנע רעד
 ךיז ןעבָאה ןערהערט זַא ,ץרַאה רהיא טליפעגנָא החמש לעיפ ױזַא טימ טָאה

 ,עקרעדנעלגנע רעד ןהֶא ,ןיילַא טָאה איז ןוא ןעניוא איד ןיא טלעטשענ רהיא
 | | | .רעכערברעפ םעד טעהייצרעפ

 -סנעפ-לעקניוו |'םיוא לָאז ןיא ןעכעזעג זיא אשירג רעטפַָארטשעב רעד
 ,דיירסיוא םעד רעטנוא .רעלעט ַא טימ אינאט ןענַאטשעג זיא םהיא ןעבעל ,רעט
 ןעטעבעג איז טָאה ,סעּפוּפ איד ראפ ןעסע גאטימ ןענָארט סָאד ?יוו איז זַא
 שטעליוק ןָאיצרָאּפ רהיא ןעגָארטוצקעװַא סינעביולרע עקרעדנעלגנע רעד ייב
 איד רַאפ רעמיצ-רעדניק ןיא סע ןעגַארט וצ טָאטשנַא ןוא ,רעמיצ-רעדניק ןיא
 ןייז גידנעצעזטרָאפ .רעדורב ןעטפָארטשעב םעד ןעבעגעג סָאד איז טָאה סעּפוּפ
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 טָאה ,םהיא ןעגעג טהעגעב ןעמ סָאװ םייקגיטכערעגנוא רעד ןעגעוו ןייוועג

 טָאה ןוא טכַארבעג םהיא טָאה אינאט סָאװ ,שטעליוק םעד ןעסענעג ַאשירג

 ןעמַאוצ רימָאל ,ןייֵלַא ךָאדר סע, :ןעדייר וצ טרעהעגפיוא טינ גידנעצכולש
 ,ןעגיוא איד ןיא ןערהערט ןעוועג ךיוא ןענייז ןעינאט ייב ",ןעמַאזוצ ...ןעסע

 ילהֶאְו טלעדנַאה איז זַא ןייזטסואוועב ם'ןופ ןוא ן'אשירג ףיוא תונמחר ןופ
 ןעסע װצ גַאלשרַאפ ס'ַאשירג ןופ טגָאזעגבָא טינ ךיז טָאה איז ןוא ,גיטעהט

 .ןעמַאזוצ

 "נייא רעבָא ,ןעקָארשוצ עדייב ךיז ייז ןעבָאה רעטומ איד גידנעהעזרעד

 סָאד טוג ןיא סע זַא ןענַאטשרעּפ ייז ןעבָאה ,םינּפ רהיא ןיא ךיז גידנעקוק
 ,ךַאלעכליימ איד ןעשיוו ןעמונעג ןעבָאה ןוא טכַאלוצ ךיז ןעבָאה ,ןעוהט ייז סָאװ

 ערעייז לייוורעד טרימשרעפ ןעבָאה ןוא שטעליוק טיס ?ופ ןעוועג ןענייז סָאװ

 .ןערהערט ןוא טטכַאמעגנייא טימ ךַאל םינּפ
 -- !אשירג !אינאט !ךַאלעדיילק עסייוו עיינ איד ! !ךַאלעמַאמ ---

 ךיז ןעלָאז ךַאלדיילק איד ןעװעטַאר וצ גידנעכוז ,רעטומ איד טדערעג טָאה
 איד ןיא ןערהערט טימ טלעכיימשעג ףךילקילנ טָאה רעבָא ,ןערימשנייא טינ
 | : | .ןעניוא

 איד ןהָאטנַא ןעסייהעג ,ןהָאטעגסױא ןעמ טָאה ףַאלדיילק עיינ איד
 -עב ַא ןעבעגעג ןוא ךַאלטעקַאשז עטלַא ךַאלנניא איד ןוא סעקזולבכ ךַאלעדיימ
 ןוא ךַאלמעווש ךָאנ ןערהָאֿפ ֹוצ םוא ןעגָאװ ןעננַאל םעד ןענַאפשוצנייא ?העפ

 טָאה יליל וליפא ,ברָאק ןעצנַאג ַא טלעמַאזעגנָא ןעמ טָאה ךאלמעווש .ךיז ןעדָאב
 ססימ ןיטנַאנרעװַאג איד טגעלפ רעהירפ ,לעמעווש ןעווָאזָאירעב א ןענופעג ךיוא

 ןיילַא ענייא ןיוש איז טָאה טציא רעבָא ; רהיא ןעזייוו ןוא ןעניפעג ןעפרַאד לוח

 טניימענלא ןא ןעביוהעגנפיוא ךיז טָאה סע ןוא לעמעווש ןעווָאזַאירעב א טנעקרעד
 | "! עלעמעווש ַא ןענופעג טָאה יִליֵל , :רעטכעלעג ןוא החמש

 ענוצ ןעמ טָאה דרעפ איד ;ףךייט םוצ ןערהָאפענוצ ןעמ זיא ךָאנרעד
 טע ?הָאוכַא .ךיז ןעדָאב קעװַא זיא ןעמ ןוא סעקזַָאירעב איד רעטנוא ןעדנוב

 -ייז ןעטלַאהבָא ןוא רעדניק עלַא ףיוא ןעבעג וצ גנוטכַא גרָאז גונעג ןעוועג זיא
 ןוא ןעקניידעג ךַאז עטכייל ןייק טינ ןעוועג ןיא סע ?הָאװבָא ,יירעפיטש ערע

 ךַאלעכיש ,ךַאלעקעז ,ךַאלעדיילק ,ךַאלעזיוה עֶלַא עניזָאד איד ןרעטנַאלּפרעּפ טינ
 ןוא ןעליפשבא ןוא ןעדניבּפָא ןוא ןעדניברעפ ןוא ךַאלסיפ ענעדעישרעפ איד ןופ
 אירֲאד טָאה ןענעװטסעד ןופ ,ךַאלּפענק איד ןוא ךַאלדנעב איד ןעליטשראפ
 ןעדָאב ןעגיזָאד םעד ןופ איוו טָאהעג האנה ַאזַא לָאמנייק ךָאנ ַאנװָארדנַאסקעלַא
 .ןעמאווצ רעדניק איד טימ ךיז

 ייז ףיוא ןעהיצנָא ,ךאלעטיפ עקנילופ עניזָאד עלַא איד ןעטלַאהוצרעביא
 -נוט ןוא ךַאלרעּפרעק עטעקַאנ ,עקניגנוי איד דנעה איד ןיא ןעמהענ ,ךַאלעקעז
 -ארשרעד ערעייז ,רעטכעלעג עכילהערפ ערעייז ןערעה ןוא רעסַאװ ןיא ייז ןעק

 ,עטנעפעוצ טימ םעהטַא ןהָא ךיז ןעבָאילכרעפ ייז איוו ןעהעז ,ןעיירעשטיווק ענעק
 ,ךַאל םיבורכ ערחיא ןופ ךַאל םינּפ איד -- ךַאלעניױא עכילהערפ ןוא ענעקַארשוצ
 ןיא סָאד ,רעסַאװ ןיא ךיז ןעקסעלּפ ןוא ערעדנַא איד ענייא ןעצירּפש ייז ןעוו
 .גונעת רעטסערג רעד ןעוועג רהיא רַאפ
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 ןענייז ,ןהָאטעגנָא ןעוועג ןיוש ןענייז רעדניק איד ןופ טמ?עה ַא ןעוו
 אירָאד ןוא ןהָאטעננָא גיד'בוט-םוי סעטרעיוּפ ןעמוקענוצ לעביטש-עדַאב םוצ
 טימ טפיוקעגרעטנוא איז ןעבָאה ייז .טדערוצ ייז טימ ךיז טָאה ַאנוװָארדנַאסקעלַא
 .רעדניק ערהיא ןופ האנה רעייז

 - טָאה -- רעקוצ איוו עקניסייוו ַא ,עקנינהעש ַא ראפ סָאװ ,רונ קוק ---
 ייברעד גידנעלקָאשוצ ןוא ןעקשטעינַאט ףיוא האנה טימ גידנעקוק ,ענייא טגָאזעג
 | ...איז ןיא רענָאמ רעבָא --- ּפָאק ן'טימ

 .ןעוועג קנַארק זיא איז ,אי ---
 נָא עטרעױּפ עטייווצ ַא טגָאזעג טָאה -- ןעדָאבעג ךיוא םעד ןוא -- |

 | ,דניק-גיוז םעד ףיוא גידנעזייוו

 עבילרעטומ טימ טאה -- טלַא טַאנַאמ יירד טשרע זיא רע ,ןייג ---
 - ,ַאנװָארדנַאסקעלַא אירָאד טרעפטנעעג תולדג |

 | !ַאהַא -- == ה
 ? רעדניק ןַארַאפ ד וא ריד ייב ןענייז --- 25 !

 טשרע .עלענניא ַא ןוא טלעדיימ א :ןעבעילבעג ייווצ ,רעיפ ןעוועג --
 | ,טנהעווטנע גנַאל טינ

 ? טלַא איוו ןוא -- |
 ,עלערהַָאי עטייווצ סָאד ---

 ? ןעגיוזעג גנַאל ױוַא םהיא וד טסָאה עשז-סָאוו ראפ --
 / .טנהעוװוענ ױזַא ןעמ זיא זנוא ייב -- |

 איראד ראפ רעטסטנַאסערעטניא רעד ןעוועג זיא ךערּפשעג רעד ןוא
 ?ןַאמ רעד זיא ואוו ? דניק סָאד ןעריובעג טָאה אז איוו : ַאנװַארדנַאסקעלַא
 | + ?קנארק טּפָא דניק סָאד זיא

 איד טימ ךיז ןעדיישוצ טלָאװעג טינ טָאה ַאנווָארדנַאסקעלַא איראד
 ערהיא ; יז טימ ךערמשעג סָאד ןעוועג רהיא ראפ זיא טנאסערעטניא יוזא ,ןעיורפ

 ןעוועג זיא סעלא ןופ רעמהענעגנא .ךיילנ ןעוועג ןענייז ןעסערעטניא ערעייז ןוא
 עלא איד איו ,ןעהעזעג רהָאלק טָאה איז סָאװ ,סָאד אנווארדנאסקעלא איראד ראפ
 ֿפעיפ ןענייז רהיא יינ סָאװ ,םעד ןופ טַאדענ האנה סעלַא ןופ רהעמ ןעבָאה ןעיורפ
 ךיוא רעטכעלענ לעיפ טכאמעגנָא רהיא ןעבָאה ייז .ןהעש עלא ןענייז ייז ןוא רעדניק
 טגידיילעב ךיז טָאה עכלעוו ,עקרעדנעלגנע איד טגידיילעב טימרעד ןעבָאה ןוא
 טָאה איז ןעכלעוו ,רעטכעלעג םעד ןופ עכַאזרוא איד ןעוועג זיא איז סָאװ רַאּפרעד

 ,ןירעדנעלננע רעד וצ טקוקענוצ ךיז טָאה ןעיורפ עגננוי יד ןופ ענייא .ןענאטשרעפ טינ
 -עזרעד טָאה איז ןעוו ןוא ,ערעדנא עלא ןופ רעטעּפש ןהָאטעגנא ךיז טָאה עכלעוו
 / יייוו גנוי סָאד טָאה ,דיילקרעטנוא עטירד איד ךיז ףיוא ןָא טוהט איז איוו ןעה

 ,ןעהעזעג טסָאה , : גנוקרעמעב א ןעכַאמ ןופ ןעטלַאהנייא טנַאקעג טינ ךיז לעב
 ןוא טגָאזעג איז טָאה -- "! ןעהערדפיורַא טינ ץלַא ןָאק ןוא טהערדעג ,טהערדעגי

 .רעטכעלעג ַא טימ ןעסָאשעגסױא ןעבָאה עֶלַא
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.9 

 טימ רעדניק ענעדָאבעגסױא איד טימ ןעטייז עלא ןופ עטלעגנירעגמורא ןא
 ןיוש אנווָארדנַאסקעלַא איראד זיא ,ּפָאק ן'פיוא לעכיט ַא טימ ןיילַא ,ךעלּפעק עקַאנ
 סעּפע , : ןהָאטעג גָאז א רהיא טָאה רעשטוק רעד ןעוװ ,זיוח םוצ ןערהָאטפענוצ

 ",רעקסווארקאּפ רעד ךיז טכוד ; טהעג ץירּפ ַא
 טהערפרעד ךיז טָאה ןוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה אנווָארדנַאסקעלַא איראד

 ןופ רוגיפ עטנַאקעב איד טוה רעיורג ןוא לעטנַאמ ןעיורג א ןיא גידנעהעזרעד

 ןעוועג רעמיא זיא איז .ןענעגטנא ייז ןעננאנעג זיא רעכלעוו ,ןיוועל ןיטנַאטסנָאק
 טהעז רע סָאװ ,ןעוועג ןרענ סנרעדנַאזעב איז זיא טציא רונ ,ןעהעז וצ םהיא ןרעג
 ןהעטשרעפ טנָאקעג טינ ןעניוועל ןופ רעטעב טָאה רענייק .ץנַאלג ןעצנאג ןיא איז
 .טייקסיורג רהיא

 ענעי ןופ ענייא ןעהעז וצ ןעמוקעגסיוא סָאד םהיא זיא איז גידנעהעזרעד
 ןופ רעדליב סלא עיזַאטנַאפ ןייז ןיא טלעטשעגנרַאפ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעדליב

 .ןעשנואוועג ךיז טָאה רע איוו ,קילג-ןעילימַאפ

 ,ךעל'הפוע איד ףיוא טציז סָאװ ,ןהוה א איוו ,יוזא רָאנ ךָאד טייז רהיא --- |
 ,אנווָארדנאסקעלא אירָאד

 איד םהיא גידנעננאלרעד טנַאזעג איז טָאה --! טהערפ ךימ איוו ,ךא ---
 | : ,דנַאה

 טזָאלעג טינ רָאנ ךיז ןופ רהיא טָאה ןענעווטסעד ןופ ,טהערפ ךייא ---

 ןעמוקעב ןעוויטס ןופ ךיא בָאה סָאד .רעדורב ןיימ טציא טנהָאוו רימ ייב .ןעסיוו
 | .ָאד טייז רהיא זא ,עלעטעצ ט

 אירָאד ןהָאטעג גערפ א עטרעדנואוורעפ א טָאה -- ? ןעוויטכ ןופ ---
 | .אנווָארדנאסקעלַא

 רע ןוא דנאל וצ ןעבילקענרעבירא ךיז טָאה רהיא זא ,טביירש רע ,אי ---

 ןעו זיא טינ סָאװ טימ ךייא ןעמלעה וצ ןעביולרע רימ סעוו רהיא זא ,טקנייד
 -עלרעפ ןיא ןעבעילבעג רע זיא סָאד גידנענַאז ןוא ,ןיוועל טנַאזעג טָאה --- גיטיונ
 -בא ,רהופ רעד ןעבעל ןעננאגעג זיא ןוא דייר ענייז ןעסירעגרעביא טָאה ,טייהנעג

 גידנעסייברעביא ןוא רעמיוב עוואּפיל איד ןופ ןעּפסַאנק געוװו ן'פיוא גידנעסייר .

 אנווארדנאסקעלא אידָאד סָאװ ,ןופרעד רע זיא טייהנעגעלרעפ ןיא ןעבעילבעג .יי
 ,ןעכַאז ןיא ףליה ןייק שנעמ ןעדמערפ ַא ןופ ןעמהעננָא ןעלעוו טינ רשפא טעיו
 ןעוועג ןעלטפענ טינ עקַאט רהיא זיא ן'תמא ןיא ןוא .ןהָאט ףרַאד ןַאמ רהיא סָאװ

 איד ןעשנעמ עגיטייז ףיוא ןעגנייהוצנא שטיוועידאקרא ןאפעטס ןופ גנַאג ַאזַא
 טהעטשראפ ןיוועל זא ,ןענַאטשרעפ ךיילנ טָאה איז ןוא עילימאפ ןייז ןופ גרָאז
 ראפ ןעלעדייא ןעניזָאד םעד ראפ ,טייקראבלהיפעג רעניזָאד רעד ראפ .ךיוא סָאד
 .ןעניוועל טבעילעג אנווָארדנַאסקעלַא איראד טָאה ,ןהעטש

 יעב סָאד זַא--ןיוועל טגָאזעג טָאה---ךילריטַאנ ,ןענַאטשרעפ בָאה ךיא ---
 -ראפ ,רעהעז ךימ טהערפ סָאד ןוא ,ןעהעז ךימ טליוו רהיא זא ,סָאד זיולב טייד
 זומ עט'תיבה-?עב רעשיטדַאטש א ךייא ראפ זא ,רָאפ ךיז לעטש ךיא ,ךיז טהעטש
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 טיירעב ךיא ןיב גיטיונ סעּפע זיא ךייא ביוא זיא ,דליוו ןעמוקסיוא סעלא סָאד
 .ןעניד וצ ךייא

 ןעועג ןיא טייצ עטשרע איד -- יללאד טגָאזעג טָאה -- ןיינ ,א --
 עטלַא ןיימ ןעקנַאדרעפ וצ ,טנעדרָאעגנייא סעלַא רעבָא ךיז טָאה טציא ,ךעלרעווש
 עכלעוו ,אוואנאמיליפ אנאירטאמ ףיוא גידנעזייוונָא טגנָאזעג איז טָאה -- ַאינַאינ

 ךילדניירפ ןוא ךלהערפ טָאה איז ןוא רהיא ןעגעוו טדער ןעמ זא ,ןענַאטשרעּפ טָאה
 רע זא ,טסואוועג טָאה איז ןוא טנעקעג םהיא טָאה איז ,ןעניוועל טלעכיימשעגוצ
 ךודיש רעד זא ,ןעשנואוועג טָאה איז ןוא ןייליירפ רעד ראפ ןתח רעטונ א זיא
 | : .ןעהעשענ לָאז

 -- ןהָאט קירד א לעסיבא ָאד ךיז ןעלעוו רימ ,ךיז ןעצעז וצ טביולרע ---

 .טגָאזעג םהיא איז טָאה
 -רעביא ןיא רימ טימ טפיול רעוו ,רעדניק .ןהענכרוד ךיז לעוװ ךיא ,ןיינ ---

 ? דרעפ איד ןעגָאי
 -עג טינ ןעבָאה ייז ; טנעקעג גינייוו רהעז ןעניוועל ןעבָאה רעדניק איד

 טינ םהיא וצ גוצעב ןיא ןעבָאה ייז רעבָא ,ןעהעזענ םהיא ןעבָאה ייז ןעוו ,טקנייד
 .עכלעוו ,סיוטשבָא ןוא טייגידוועמהעש ןופ להיפעג ןעראברעדנָאז םענעי ןעזיוועג
 ייֵז סָאװ ראפ ןוא ןעשנעמ עטלעטשראפ ,ענעסקאוורע וצ טפָא יוזא ןעלהיפ רעדניק
 -סגילק םעד ןערַאנבָא ןָאק סעּפע ןיא טייקטלעטשראפ .ןעדיילוצוצ סיוא טפָא טמוק
 -רעד טעוװ דניק סעטצנערגעב א וליפא רעבָא : ןעשנעמ ןעטסדנעגנירדכרוד ,ןעט
 םהיא ןוא ,טקעדראפ ןייז טינ לָאז סָאד גיצנוק איוו ,טייקטלעטשראפ ןענעק

 .בֶא ןופרעד טסיוטש
 רעבָא זיא טייקטלעטשראפ ןייק ,טאהעג טינ טָאה ןיוועל תונורסח עכלעוו

 ףיוא טפַאשדניירפ םהיא ןעזיוועג רעדניק ןעבָאה םורַאד ןוא ,ןעוועג טינ םהיא ןיא
 ףיוא .טכיזעג ס'רעטומ רעייז ןיא ןענופעג סָאד ןעבָאה ייז איוו ןפוא ןעבלעזמעד
 וצ רהופ ןופ ןעגנורּפשעגבָארא דלאב ערעטלע ייווצ איד ןענייז גנודַאלנייא ןייז !
 ןעפַאלעג ןעטלָאװ ייז איוו ,ךאפנייא ןעפיול ןעמונעג םהיא טימ ןעבָאה ןוא םהיא-

 -יוהעגנָא ךיז טָאה ליל .ןעמַאמ רעייז טימ רעדָא לוה ססימ טימ ,עינַאינ רעייז טימ
 איז טָאה רע ; טגנאלרעד םהיא איז סָאה רעטומ איד ןוא ,םחיא וצ ןעטעכב ןעב
 / .רהיא טימ ןעפיול ןעמונעג טָאה ןוא ןעלסקַא איד ףיוא טצעזעגנפיורא

 ! אנווָארדנַאסקעלַא איראד ,טינ ארומ ןייק טָאה ,טינ ארומ ןייק טָאה ---
 לָאז איז זא ,ךילגעמנוא --- רעטומ רעד וצ גידנעלכיימש ךאלהערפ טגָאזעג רע טָאה

 .ןעגָאלשבָא ךיז לָאז רעדָא ןעלאפבָארַא רימ ייב
 -נא לופגרָאז ןוא עניטכיזרָאפ ,עדנוזעג ,עקנילפ ענייז ףיוא גידנעקוק ןוא

 ךילהערפ ךיז טָאה ןוא טגיהורעב רעטומ איד ךיז טָאה ,ןעגנוגעוועב עטנניירטשעג

 ןיא ייז רע טָאה רעדניק איד טימ גידנעפיול .םהיא ףיוא גידנעקוק ,טלעכיימשעג

 רעשילגנע רעטעשטעלַאקוצ ןייז טימ טָאה ,עקיטסַאנמיג טנרעלעג טייצ רעבלעזרעד
 -דנאסקעלא אירָאד טלהעצרעד טָאה ןוא ללוה ססימ איד ןעכַאל טכַאמעג ךַארּפש
 ,/ .ןעגנוגיטפעשעב עשיפרָאד ענייז ןעגעוו אנווָאר

 ןיילַא םהיא טימ גידנעציז ,אנווָארדנַאסקעלַא איראד טָאה גאטימ ךָאנ
 | .ןיטיק ןעגעוו ךיז טדערוצ ,ןאקלאב םעד ףיוא
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 "רעפ ָאד רימ טימ טעװ ןוא ןעמוק רעהַא ךָאד טעװ יטיק ?רהיא טסייוו ---

 .רעמוז םעד ןעגנערב

 טָאה רע רעבָא .טמאלפענפיוא טָאה ןוא טגָאזעג רע טָאה -- ךילקריוו ---

 ייווצ ןעקיש ךייא ךיא לָאז -- : טנַאזעג ןוא ךערּפשענ םעד ןהָאטעג טייב א דלַאב

 רהיא טעו ,שרעדנַא טינ ןעגנונעכער ןערהיפ רימ טיס טליוו רהיא ביוא ? היל

 סָאד טעװ ןעסיוועג רעייא ביוא .טַאנָאמ א ?עבור ףניפ ןעלהָאצ רימ ןייז טוג יוזא

 .ןעביולרע ךייא

 .טנעדרָאעגנייא םעלא ןיוש ךיז טָאה זנוא ייב ,ךייא קנַאד א ,ןיינ --
 ןעזייוונַא ?עוו ךיא ןוא תומהב ערעייא ףיוא ןהָאט קוק א ךיא לעוװ ,ונ --

 .ןענעמרָאק ןיא זיא רקיע רעד ; ןענעמרָאק ייז לָאז ןעמ איוו

 -ףלימ ןופ ןעירָאעהט איד רהיא ןערהעלקרע ןעביוהעגנָא טָאה ןיוועל ןוא

 -יוהעגנָא טָאה איז ןעכלעוו ,ךערּפשעג םעד ןופ ןעהיצוצבִא ירכ ץלא ,טּפַאשהטריו

 -אמ אזא ןיולב זיא הוק א זא ,טרהעלקרע ןוא טדערעג טָאה רע .ןיטיק ןעגעוו ןעב

 טָאה טייצ רעבלעזרעד ןיא רעבָא .וו .ז .א ,ךלימ עמרָאק ןופ סיוא טייברַא סָאװ ,ןיש

 רע -- ןיטיק ןעגעוו ןעטייהלעצנייא איד ןערעה וצ טננאלרעפ ךילטפַאשנעדייל רע

 ,טאהעג ארומ טָאה רע .ראפרעד טרעטיצעג ןיילא טָאה ןוא טננאלרעפ סָאד טָאה

 יוזא טימ ןעברָאוװרע ךיז טָאה רע עכלעוו ,עהור ןייז ןרעוו טרעטשוצ טעוו סע זא

 . .הימ לעימ

 -כא ףרַאד ןעמ ,ןעגרָאז ךָאד ןעמ ףראד םעלא םעד ןענעוו רעבָא ,אי --

 רהעז טינ טרעמטנעעג טָאה -- ?ןהָאט סָאד טעוװ רעוו ןוא ,סעלא ףיוא ןעבעג גנוט

 .אנווָארדנַאסקעלַא איראד ןרעג

 -ירטַאמ ךרוד טמַאשהטריוו רהיא זיא סע איוו טכירעגנייא טציא טָאה איז
 ; ןיירעד ןערעדנע טלָאװעג טינ ךָאז ןייק ךיז טָאה רהיא זַא ,אנוואנאמיליפ אנא

 -הטריווװידנַאל ןיא הירב ַאזַא סָאד ןיא ןיוועל זַא ,טביולנעג טינ איז טָאה וצרעד

 -וצסיוא ףיוא ןישַאמ א זיולב ןיא הוק א זא ,םעד ןעגעוו ןעגנוניימ ענייז .טפַאש

 רהיא .גיטכעדרעפ ןעזיוועגסיוא רהיא ךיז ןעבָאה ,עמרָאק ןופ ךלימ ןעטייברא

 ןוא טטַאשהטריוו א ןיא ןרעטש רונ ןענָאק ןעקנַאדענ עכלעזא זא ,טכודעג ךיז טָאה |

 -נייא רונ ףרַאד {עמ ןוא לעיפוצ ןעטכארט טינ ןעמ ףרַאד טפַאשהטריוו א ןיא זא
 ןוא ןעסע וצ סָאװ רהעמ הוק רעד ןעכעג אנוואנאמיליפ אנאירטאמ איוו ךאפ

 טינ ,ךיק ןופ ?לאפבא איד לָאז רעכוק רעד זא ןוא ןעקנירט וצ יירב עטשימוצ
 רעבָא .רהָאלק ןוא ךַאפנייא ץלַא זיא סָאד .הוק סנישעוו רעד ראפ ןעגָארטקעװַא |

 .יטיס ןעגעוו ןעדייר טלָאװעג רָאג רהיא ךיז טָאה ךילכעזטּפיוה

301 



 ראגינעראק אגנא

10 9 

 -נייא איוו יוזא טינ ךאז ןייק טגנאלרעפ איז זא ,רימ טביירש יטיק ---
 או עדייב ןעבָאה ייז איו םעד ךָאנ ,יללאד סנָאזעג טָאה -- עהור ןוא טייקסַאז
 .ןעניוושעג עלייוו

 / א טייהנעגָארטוצ טימ טָאה -- ?רעסעב ,דנוזענ רהיא זיא איוו ןוא ---

 .ןיוועל ןהָאטעג גערפ
 להָאמ ןייק בָאה ריא .דנוזעג ןעצנַאג ןיא יש זיא איז ,טָאג ןעקנַאד ---

 ,טייהקנַארק-טסורב א ןופ ןעדייל לָאז איז טביולעג טינ

 -נערהיר סעּפע ןוא ,ןיוועל טגָאזעג טָאה-- ! ןיב ךיא ןרעג איוו ,ךא --

 רעד ןיא םינּפ ןייז ןיא יללאד ראפ ןהָאטעג ןייש ַא טָאה סעכילפליהעבנוא סעד
 .רהיא ףיוא טקוקעג גידנעגייווש טָאה רע .טגָאזעג סָאד טָאה רע סָאװ טייצ

 -דנַאסקעלַא איראד טגָאזעג טָאה -- שטירטימד ןיטנַאטסנָאק ,טרעה ---

 רַאפ -- לעכיימש ןינידעכַאל לעסיבַא ןוא ןעטוג רהיא טימ גידנעלכיימש אנווַאר
 | ? יטיק ףיוא זייב רהיא טייז סָאװ

 .ןיוועל טגָאזעג טָאה -- זייב טינ ןיב ךיא ? ךיא --

 וצ טינ ןערהָאפרעּפ טינ רהיא טייז סָאװ ראפ .זייב טייז רהיא ,ןיינ --

 ? עװקסָאמ ןיא ןעוועג להָאמ ןעטצעל םעד טייז רהיא ןעוו ,ייז וצ טינ ןוא זנוא
 ןיב גידנערעוו טיור ,טגָאזעג רע טָאה -- אנווָארדנַאסקעלַא איראד --

 .-סטוג רעייא טימ ,רהיא סָאװ ךיז רעדנואוו ךיא -- ראָאה ענייז ןופ ןעלצרָאװ איד

 רהיא ביוא טינ דיילטימ ןייק ךַאפנייא רהיא טָאה איו .טינ סָאד טלהיפ ,טייק

 | | | ...טסייו
 ? ךיא סייוו סָאװ ---
 ---טגאזטנע רימ טָאה ןעמ ןוא ןעגָאלשעגרַאפ בָאה ךיא זַא ,טסייוו רחיא ---

 טונימ ַא טימ טָאה רע עכלעוו ,טייקכילטרעצ עצנַאג איד ןוא ,ןיוועל טגָאזעג טָאה
 "עג א ףייא ןעצרַאה ןייז ןיא טלעדנאוורעפ ךיז טָאה ,יטיק וצ טלהיפעג רעהירפ

 | | | ,גנוגידיילעב רַאפ טייקזייב ןופ להיפ |

 ? סייוו ךיא זַא ,רהיא טקנייד עשז-סָאװ רַאפ ---
 .,סָאד ןעסייוו עלַא לייוו רַאפרעד ---

 -בִא ,טסואוועג טינ סָאד בָאה ךיא ; תועט א ןיוש רהיא טכַאמ ןיירעד ---

 , .ןעפערט טפורּפעג בָאה ךיא ?הָאוו

 ,טציא סָאד רהיא טסייוו ,ונ ! ַא ---

 -עגרָאפ סעּפע זיא ךייא ןעשיווצ זַא ,סָאד זיולב טכואוועג בָאה ךיא --
 ןייק ןעטעבעג ךימ טאה איז זא ןוא ,טרעטַאמעג רהעז איז טָאה סע סָאװ ,ןעמוק

 זיא ןַאד ,טגָאזעג טינ רימ טָאה איז ביוא ןוא .ןעדייר וצ טינ םעד ןעגעוו לָאמ
 ךייא ןעשיווצ ךָאד זיא סָאװ רעבָא .טגָאזעג טינ םענייק טָאה איז זַא ,רעכיז סָאד

 .רימ טגָאז ? ןעמוקעגרָאפ
 .טגָאזעג ךייא בָאה ךיא ---
 ? ןעוועג סָאד זיא ןעוו ---
 ,ךייא ייב ןעוועג לָאמ ןעטצעל ןיב ךיא ןעוו ---
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 .איראד טגָאזעג טָאה -- ןענָאז ךייא ?עוװ ךיא סָאװ רהיא טסייוו ןוא
 רהיא .תונמחר ךילקערש ,ךילקערש רהיא ףיוא בָאה ךיא --- אנווָארדנַאסקעלַא
 ,ץלָאטש רעייא רעביא זיולכ טעדייל

 ,..רעבָא -- ןיוועל טנַאזעג טָאה -- ןייז ןַאק סע ---
 | | .ןעגָאלשעגרעביא םהיא טָאה איז
 טציא .תונמחר רעסיורג ַא עקַאט זיא רהיא ףיוא ,רהיא ףיוא רעבָא --

 | ,סעלַא ךיא העטשרַאפ
 טָאה -- ןעגידלושטנע רימ טזומ רהיא ,אנווָארדנַאטקעלַא איראד ,ונ ---

 ,אנװַארדנַאסקעלַא איראד .,דנוזעג טייז -- ךיז גידנעביוהפיוא טגָאזעג רע
 | | | .ןעהעזרעדיוו ףיוא

 ---לעברַא ן'רַאפ םהיא גידנעּפַאכנָא ,טנָאזעג איז טָאה -- טרַאװ ,ןייג --
 | ,ךיז טצעז ,טרַאװ ,ןיינ

 טָאה -- ןעדייר טינ םעד ןענעוו רימָאל ,ךייא טעב ךיא ,ךייא טעב ךיא ||
 םהיא ייב זַא ,טייצ רעבלעזרעד ןיא גידנעלהיפ ןוא ךיז גידנעצעז ,טגָאזעג רע

 גנַאל ןיוש טָאה רע עכלעוו ,גנונפָאה ענעי לָאמַא רעדיוו ךיז טקעוורע ןעצרַאה ןיא
 ,ןעבָארגעב

 -דנַאסקעלַא איראד טנַאזעג טָאה --- טבעילעג טינ ךייא טלָאװ ךיא ביוא --
 ףךיא ןעוו -- ןעגיוא איד ןיא ןעזיוועג רחיא ךיז ןעבָאה ןערהערט -ןוא .אנווָאר
 ...ךייא ןעק ךיא איוו טיג יוזַא טנעקענ טינ ךייא טלָאװ

 טָאה טיוט ןעוועג ,ךיז טכוד ,ןיוש םחיא ןיא זיא סָאװ ,להיפעג סָאד ןוא
 ,ץראה סניוועל ןיא טבעלעגפיוא רעדיוו

 איראד טצעזעגטרָאפ טָאה --- ןענַאטשרעּפ סעֶלַא ךיא בָאה טציא ,אי --
 ,טײלסנַאמ ,ךייא רַאפ ; ןהעטשרַאפ טינ סָאד טנָאק רהיא --- אנווָארדנַאסקעלַא
 א רעבָא ,טבעיל רהיא ןעוו רהָאלק ?להָאס עלַא זיא ,עטלהעוועגסיוא ןוא עיירפ
 רהיא טיײמ ,ךודיש א ןעטרַאוװרע ןופ עגַאל רעד ןיא זיולב ןיא עכלעוו ,לעדיימ
 ךייא סהעז עכלעוו ,לעדיימ ַא ,טייקגידוועמהעש ןוא טייהנעדיישעב עשלעדיימ
 ןָאק ?עדיימ ַא ייב -- טרָאװ ן'פיוא ךייא טביולג ןוא ןעטייוו ןופ זיולב רענעמ
 .ןעגָאז וצ סָאװ טינ סייוו איז זא ?היפענ ַא ,להיפענ רערהָאלק טינ א ןייז לָאמַא

 ..טינ טנָאז ץראה סָאד ביוא ,אי --

 ,רענעמ ,רהיא ; טכַארט א רונ טיג רהיא רעבָא ,טגָאז ץרַאה סָאד ,ןייג --
 רהיא ,זיוה רהיא רהיא טכוזעב ,לעדייס א ףיוא ןעטכיזסיוא טָאה רהיא ןעוו

 וצ ,ךָאנ טריּפש ,רעטנוא טרַאװ ,וצ ךיז טקוק רהיא ,רהיא וצ רעטנהענ וצ טמוק
 טגייצרעביא רהיא ןעוו ךָאנרעד ןוא ,טבעיל רחיא סָאװ ,סָאד ןעניפעג רהיא טעוו
 .גאלשרָאפ ַא רהיא טכַאמ ,טבעיל רהיא זַא ,ךיז

 .יוזא ןעצנַאנ ןיא טינ ךָאנ זיא סָאד --
 יא עבעיל רעייא ןעוו ,גאלשרָאפ ַא טכַאמ רהיא רעבָא ,לַאגע ץנַאג-- |
 ןוא .רענייא ףיוא ןעלַאפעג לרוג רעד זיא ייווצ ןעשיווצ זא רעדָא ןערָאװעג ףייר
 ,ןעלהעווסיוא ןייֵלַא לָאז איז זַא ליוו ןעמ .שרעדנַא סָאד ךָאד זיא לעדיימ ַא טימ
 -טנע איז ןוא ,ןעלהעוו וצ טייקכילגעמ איד טינ טָאה ,טינ ךָאד ןָאק איז רעבָא
 ."ןיינ  רעדָא "אי , זיולב טרעפ
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 -עג טכַארט 8 טָאה --- . ןיקסנארוו ןוא רימ ןעשיווצ ?הַאוװסיױא ןַא ,אי,

 יראה ןַיז ןיא ןעבעלוצבָא ןעביוהעגנָא טָאה סָאװ ,רעטיוט רעד ןוא ןיוועל ןהָאט

 .,;ץרַאה ןַײז טקירדעג גידנערעטַאמ רונ טָאה ןוא ןעברָאטשעג רעדיוו זיא ןעצ
 יָא זעמ טביילק ױזַא --- טגָאזעג רע טָאה -- אנווָארדנַאטקעלַא איראד ---

 - רעבָא ,ןעלדנַאהנייא ףרַאד ןעמ עכלעוו ,ךַאז ַא רַאפ סָאװ סייוו ךיא רעדָא דיילק
 ןייק ...ױזַא רעסעב עקַאט ןוא ןערָאװעג טכַאמעג זיא ?הַאוװסיוא רעד .עבעיל טינ -

 ,ןייז טינ ָאד ןָאק גנולָאהרעדיװ

 ,אנווָארדנַאסקעלַא ַאירַאד טגָאזעג טָאה -- ! ץלָאטש ןוא ץלָאטש ,ךַא --
 -רעפ ןיא להיפעג ַאזַא ןופ טייקגירדינ רעד רַאפ ןעטכַארעפ םהיא טלָאװ איז איוו
 ,טייצ רעד ןײא --- .ןעלהיפ ןעיורפ זיולב עכלעוו ,ןעלהיפעג ערעדנַא טימ ךיילנ
 םעד ןיא ןעוועג טארוקא איז זיא ,גאלשרָאפ םעד טכַאמעג ןיטיק טָאה רהיא ןעוו
 עב ןייק טסואוועג טינ טָאה איז .ןערעפטנע טנַאקעג טינ טָאה איז ןעוו ,דנַאטשוצ
 םהיא  .יקסנָארוו רעדָא רהיא :רעכיז סינ ןעוועג ןיא איז .להיפענ ןעטמיטש'

 ,ןעהעזעג טינ טייצ עגנַאל ַאזַא ןיוש איז טָאה ךייא ,נָאט ןעדעי ןעהעזעג איז טָאה
 ךיא ןעוו ,ךילריטַאנ ,רימ רַאפ ...רעטלע סָאװטע ןעוועג טלָאװ איז ןעוו ,ךילריטַאנ

 רימ זיא רע ,ןייז טנאקעג טינ לעפייווצ ןייק טלָאװ ,ץַאלּפ רהיא ףיוא ןעוועג טלָאװ
 .ןעזָאלעגסיױא עקַאט סָאד ךיז טָאה יוזא ןוא ,דנעסיוטשבא ןעוועג רעמיא

 ןַאד םהיא טָאה איז .רעטרעוו סיטיק טנָאמרעד טציא ךיז טָאה ןיוועל
 .ןייזו טינ ןעק סָאד ,ןיינ :טרעפטנעעג

 ץעש ךיא -- ןעקורט טגָאזעג רע טָאה -- ַאנווָארדנַאסקעלַא איראד ---

 וצ רעבָא .תועט ַא טכַאמ רהיא זא ,רעבָא ןיימ ךיא ; רימ וצ ןעיורטרעפ רעייא
 ,יֹוזַא טסאהרעפ רהיא ןעכלעוו ,ץלָאטש רעגיזָאד רעד ,טינ וצ טכערעג ךיא ןיב

 אנווָארדנַאסקעלא אנירעטאק ןעגעוו קנַאדעג רעדעי לָאז רימ רַאפ זַא ,טכַאמעג טָאה

 .ךילגעמנוא ןעצנַאג ןיא ,טהעטשרַאפ רהיא ..,ךילגעמנוא ןייז

 דייר ךיא זַא ,ְךָאד טהעטשרַאפ רהיא : ןעגָאז סנייא ךָאנ רונ ?לעוו ךיא ---
 בָאה ךױא .רעדניק ענעגייא עניימ איוו ,בעיל ךיא עכלעוו ,רעטסעווש ַא ןעגעוו
 רהיא זַא ,ןענָאז טלָאװעג זיולב בָאה ךיא ,טבעילעג דייא טָאה איז זַא ,טגָאזעג .טינ

 ,טשינרָאג טזייוועב ןעגאזטנע רעגידטלָאמעד

 רהיא ביוא -- גידנעגנירּפשפיוא ןיוועל טגָאזעג טָאה -- טינ סייוו ךיא -- /

 ייב ןעוו איוו סנייא ץלַא .רימ טכַאזרוארעפ רהיא ץרעמש לעיפיוו ,ןעסיוו טלָאװ

 רע סלָאװ ַאזַא טָא : ןעגָאז ךייא טלָאװ ןעמ ןוא ,דניק ַא ןעברָאטשעג טלָאװ ךייא

 רעבָא .ןעבָאה האנה םהיא ןופ טלָאװ רהיא ןוא ןעבעל טנַאקעג רע טלָאװ ,ןעוועג

 ...ןעברָאטשעג ,ןעברָאטשעג ,ןעברָאטשעג זיא רע

 ,אנווָארדנַאסקעלַא איראד טגָאזעג טָאה --- טייז רהיא ךילרעכעל איוו ---

 ךיא העטשרַאפ טציא ,אי -- לעכיימש ןעגירעיורט א טימ ןעניוועל ףיוא גידנעקוק

 וצ רדיא טעוו --- עטכַארטרעּפ ַא טצעזעגטרָאפ איז טָאה --- רהעמ ןוא רהעמ ץלַא

 ? ןייז ָאד םעוו יטיק ןעוו ,ןערהָאפוצ ןעמוק טינ זנוא

 .ןעדיימסיוא טינ עוו ךיא ,ךיז טהעטשרַאפ .,ןעמוק טינ לעװ ךיא ,ןיינ ---

 ןעהעז ךיא לעװ ,ןענעק רונ לעוו ךיא ואוו ,רעבָא ,אנווָארדנַאסקעלַא אנירעטַאק

 .טייהנעזעוונַא עמהענעגנאנוא ןיימ ןופ איז ןעיירפעב וצ

 -דנַאסקעלַא איראד טלָאהרעדיװ טָאה -- שימָאק רהעז ,רהעז טייז רהיא ---
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 איוו יױזַא ,םונ ,ונ --- םינּפ ןייז ןיא טייקכילטרעצ טימ גידנעקוקניירַא ,אנווַאר
 ןיירא אוד טסיב סָאװ ְךָאנ ,טדערעג טינ לָאמ ןייק םעד ןעגעוו ראג ןעטלָאװ רימ
 ייב שיזיוצנַארפ ףיוא אנווָארדנַאטקעלַא איראד טגערפעג טָאה -- ? ַאינַאט ,רעהַא

 ,אינאט רענעמוקעגניירַא רעד |
 | ? אמַאמ ,עקטעּפאל ןיימ זיא אוו .---
 .,יוזא ךיוא ןרעפטנע רימ וטספרַאד ,זיוצנַארפ ףיוא דייר ךיא ---
 איוו ןעסעגרַאפ ךיז טָאה איז רעבָא ,ןעגָאז טלָאװעג טָאה עלעדיימ איד

 טגָאזעגרעטנוא רהיא טָאה רעטומ איד ; זיוצנַארפ ףיוא ,עקטעטאל ַא טפור ןעמ
 ןעניוועל ןוא .ןעניפעג עקטעּפאל איד ןָאק איז ואוו סנייא רַאפ רהיא טגָאזעג ןוא
 .םהענעגנַאנוא ןערָאװעג ןומרעד סעּפע זיא

 טינ אנווָארדנַאסקעלַא איראד ןופ ןיוה ןיא םהיא ןיוש טציא טָאה סעלַא
 | , .רעהירפ איוו ךילבעיל ױזַא ןעהעזעגנסיוא

 רע טָאה -- !ױצנַארפ אקוד רעדניק איד טימ איז טדער סָאװ וצ ןוא
 ןענהעוועגבָא ןוא זיוצנַארפ ףיוא ןעדייר ךיז ןענרהעלסיוא .ךיוא סָאד ןעלהיפ רעד - -ניק איד ןוא ! זיא סָאד שלַאפ איוו ןוא ךיקריטַאננוא איוו -- ןהָאטעג טכַארט א
 -עגרעביא ?הָאמ גיצנַאװצ רשפא ןיוש סָאד טָאה ןיילַא אנווָארדנַאסקעלַא איראד ןַא ,גידנעסיוו םינ ,ןייֵלַא ךיז רַאפ טכַארטעג רע טָאה -- "טייקניטכירפיוא ןופ ךיז
 ,טייקגיטכירפיוא ןופ ןובשח םעד ףיוא וליפא ןעוו ןעגעווטסעד ןופ ןוא ,טקנייד
 .ןפוא םעד ףיוא רעדניק ערהיא ןענרחעל וצ גיטיוג רַאפ ןענופעג איז טָאה

 ,פעסיבא ךָאנ טציז ? ןערהָאפ וצ ךיז רהיא טלייא ןיהואוו רעבָא --
 ןעדנואוושרעפ ןיוש זיא חחמש איד רונ ,עעהט זיב ןעבילבעג זיא ןיוועל

 ,םעווקעבנוא ןעוועג זיא םהיא ןוא

 א 8 '+

 איד ןענַאּפש ןעסייה וצ םוא רעמיצרעדָאפ ןיא סיורא רע זיא עעהט ךָאנ
 אנווָארדנאסקעלא איראד ןעפָארטעג רע טָאה קירוצ ןיירַא זיא רע ןעוו ןוא ,דרעפ
 ,ןעגיוא איד ןיא ןערהערט טימ ןוא םינּפ ןעטגערעגפיוא ןַא טימ ,ענענָארטוצ א
 -קעלַא איראד רַאפ סעּפע טריסַאּפ טָאה ,סיורא זיא ןיוועל סָאװ עלייוו רעד ןיא
 קילג רהיא ןוא ץלָאטש עצנַאנ רחיא טרעטשוצ גנולצולּפ טָאה סָאװ אנווָארדנַאס
 איראד .עקליפ רעד רַאפ ןענַאלשוצ ךיז ןעבָאה אינַאט ןוא אשירג : רעדניק איד ןופ
 -עגסיורא זיא ,רעמיצ-רעדניק ןיא יירשעג סָאד טרעהרעד טָאה אנווָארדנַאסקעלַא
 ןעטלַאהעג טָאה אינאס : דנַאטשוצ ןעכילקירש א ןיא ןענופעג ייז טָאה ןוא ןעפַאל
 איז טָאה ,טייקזייב ןופ םינּפ ןעטמירקוצ ַא טימ רע ןוא ,ראָאה איד רַאפ ן'אשירג
 -דנַאסקעלא איראד ןיא .ןעפַארטעג טָאה רע רונ ואוו ,קאלוק ן'טימ ןעגַאלשעג
 יױזַא : ןעהעזרעד סָאד טָאד איז ןעוו ,ןעסירעגבָא סעּפע ךיז טָאה ץרַאה סאנווָאר
 זַא ,ןענַאטשרעפ טָאה איז : ןעבעל רהיא ףיוא ןעקורנָא ךיז טלָאװ ךשוח ַא איוו

 ןעוועג ןענייז טריצלָאטש יוזא טָאה איז עכלעוו טימ ,ערהיא רעדניק עניזָאד איד |
 / ענעגיוצרע טכעלש ,עטוג ןייק טינ רַאגָאז רונ ,עכילנהעוועגנוא ץנַאג זיולב טינ
 ,רעדניק עזייב ,ןעגנוגיינ עשיריהט ,עבָארג טימ ,רעדניק
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 -כַארט טינ ןוא ןעדייר טינ טנַאקעג טינ ךַאז רעדנַא ןייק ןעגעוו טָאה איז

 .ןעגעוו ןעניוועל ןעלהעצרעד וצ ןופ ךיז ןעטלַאהקירוצ טנָאקעג טינ טָאה ןוא ןעט

 יי | .קילגנוא רהיא

 טלייאעג ךיז טָאה רע ןוא ,ךילקילגנוא זיא איז זַא ,ןעהעזענ טָאה ןיוועל

 ,סעטכעלש סעּפע ןופ טינ זייוועב ןייק ךָאנ זיא סָאד זַא גידנעגאז ,ןעטכיורט וצ איז

 ןעצרַאה ןיא ךיז ייב ןיוועל טָאה סָאד גידנעגאז רעבָא ; ךיז ןעגָאלש רעדניק עֶלַא זַא

 אקוד רעדניק עניימ טימ ןעדייר ןוא ןעכערב טינ ךיז לעװ ךיא ,ןיינ : טכַארטעג

 זיולב ףרַאד ןעמ ; עכלעזַא טינ ןייז רימ ייב ןעלעוו רעדניק רעבָא ; זיוצנַארפ ףיוא

 ייב ,אי .גיטכערּפ ןייז ןעלעוו ייז ןוא ,רעדניק ןעלּפירקרעּפ טינ ,ןעברַאדרעפ טינ

 - -י ",רעדניק עכלעזַא טינ ןייז ןעלעוו רימ

 םהיא טָאה איז ןוא ,ןערהַאפעגקעװַא זיא ןוא דעישבא ןעמונעג טָאה רע

 .ןעטלַאהעגפיוא טינ רהעמ ןיוש
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 ןופ אטסָארַאטס רעד ןעמוקעג ןעניוועל וצ זיא ילוי טַאנָאמ ןעטימ ןיא

 קסווָארקאּפ ןופ גיצנאווצ טסראיװ א ךיז טניפעג עכלעוו ,ףרָאד סרעטסעווש ןייז

 טפנוקנייא טּפיױה איד .טינש-ייה םעד טימ טרָאד טלַאה סע ואוו ,טכירעב ַא טימ

 עגירעהירפ איד ןיִא .סעקנַאל עטציילפרעפ איד ןופ ןעוועג זיא רעטינ ענעי ןופ

 לעבור גיצנַאװצ וצ טינשדייח םעד ןעמהענוצ ןיילַא םירעיוּפ איד ןענעלפ ןערהָאי

 רענעגייא ןייז ןיא רעטינ איד ןעמונעג רעבָא טָאה ןיוועל ןעוו .עניטאיסעד ןופ

 ןענייז ייז זַא ןענופעג ,סעקנַאל-יה איד גידנעקוקעב רע טָאה ,גנוטלַאוװרעפ

 .עניטאיסעד ןופ רַאלָאד 28 וצ זיירּפ םעד טמיטשעב טָאה רע ןוא ,רהעמ הטרעוו

 על טבודעג ךיז טָאה סע איו ןוא ,ןעבעגעג טינ זיירּפ םעד ןעבָאה םירעיוּפ איד

 ןייֵלַא ןיוועל זיא ןַאד .רעפיוק ענירביא איד ןעגָאלשעגבָא ךָאנ ייז ןעבָאה ןעניוו = |

 ,ייה איד ןעמהענבָארַא לָאז ןעמ טנעדרָאעגנייא טָאה ןוא ןיהַא ןערדָאפעגקעװוַא

 איד וצ לייהט ַא ןעבעגבָא ךרוד זייוולייהט ןוא טײברַא ענעגנודעג טימ זייוולייהט

 ,טײברַא רעד רַאפ םירעיופ

 -ָאה ייז לעיפיוו ןיירעד ןערעטש וצ ןעהעזעג ןעבָאה םירעוּפ ענעגייא איד |

 . "רע םעד ןיא ןוא רעגייטש ןייז ףיוא קעװַא ךָאד זיא סע רעבָא ,טנַאקעג רונ ןעב

 רַאפ .רעהירפ איוו לעיפ ױזַא טלעּפָאד טכַארבעגנייא ןיוש סָאד טָאה רהָאי ןעטש

 "רעד טינ טכוזעג יוזא ךיוא םירעוּפ איד ןעבָאה ןערהָאידַא-רַאפ ןוא ןערַהֶאי ייווצ

 ףיוא ןערָאװעג ןעמונעגבארַא זיא ייה איד רעבָא .,ןַאלּפ ןייז ןערהיפכרוד ןעזָאל

 טכַאמעגבא םהיא טימ םירעיוּפ איד ןיוש ןעבָאה רהָאי-ייה ,ןפוא ןעניבלעזמעד

 לעטירד ַא ,.ה .ד ,קלח-טירד א ןופ זיירּפ םעד רַאפ ייה עצנַאג איד ןעמהענוצבָארַא

 . וקעג סָאד זיא אטסָארַאטס רעד .ןעמהענבָארַא ן'רַאפ ייז ןעמוק לָאז ייה ןופ

 טלייהטעג טָאה רע איוו ןוא וצ טהעג טינש-ייה רעד איוו ,ןעטכירעב םהיא ןעמ
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 םירעיּפ איד טמוק סע לעיפיוו קישטשרָאטנַאק םעד ןופ טייהנעזעוונַא רע ןיא
 אטסָארַאטס רעד טָאה גנולייהט רעד ןעגעוו גידנעטכירעב .ץירּפ םעד לעיפיוו ןוא
 ןיוועל ןוא ,ןענַארפ סניועל ףיוא סרעפטנע ענייז ןיא טרעטנאלּפוצ סעּפע ךיז
 יעג טָאה גנולייהט איד זא ןוא ,ָאד םהיא טרַאנ רעיוּפ רעד זַא ,ןעוועג דשוח טָאה
 -ירַא ןייֵלַא ןעסָאלשעב םוראד טָאח רע .ךילטנעדרָא רָאנ טינ ןערעוו טכַאמענ טזומ
 ,ךיז טוהט טרָאד סָאװ ךיז ןעקוקוצ ןוא ןערהָאפוצרעכ

 - ןעטלַא ןַא ייב טלעטשעגבָא ךיז ןיוועל טָאה :רָאד ןיא גאטימ וצ גידנעמוק
 רעד .םִא סרעדורב ןייז ןופ ןַאמ רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,דניירפ ןעטוג ַא ,רעיופ
 םהיא טָאה ,ןעניוועל ןעמונעגפיוא דיירפ טימ טָאה שטינאמראפ רעיוּפ רעטלַא
 ןעוו רעבָא .ןענעיב ענייז ןעגעוו טלהעצרעד םהיא טָאה ,טפַאשהטריוו ןייז ןעזיוועג
 -לֵא רעד טָאה ,טינש-ייה םעד ןעגעוו ןעגערפסיוא םהיא ןעביוהעגנָא טָאה ןיוועל
 ,טנייצרעביא רהעמ דָאנ ןעניוועל טָאה סָאװ ,טרעפטנעעג ןערעג טינ סעּפע רעט
 ,םהיא ןענעג טייקשלַאפ ַא ןערָאװעג ןעגנַאגעב סעּפע זיא ָאד זַא

 טיול ןערָאװעג ט?ייהטוצ ייח איד זיא רעטרעוו סאטסָארַאטס םעד טיוק

 / גָאטס ןייא ןעמהענוצ ןעסייהעג טָאה ןיוועל .גָאטס ַא ןיא ייה ןענעוו 80 וצ ,ןעגעוו
 ַא ןופ זַא ,ןעזיוועג ךיז טָאה סע .רעלכייּפש ןיא ןערהיפניירַא ןעגעוו ףיוא ןוא
 -ענ ןעבָאה םירעוּפ איד .ייה ןעגעוו 92 איוו ןעוועג טינ רהעמ ןענייז גָאטס
 רונ ,ןעצרַאה ןיא טָאג טימ ,ךילרהע ןעגנַאגעגוצ זיא גנולייהט איד זַא ,ט'הנעט
 טמהענרעפ סע זַא ,טסערּפעגנייא ןוא טגיילעגנייא יוזא סָאד ךיז טָאה ייה איד
 רע ןוא ,טקריוועג טינ ןעניוועל ףיוא רעבָא טָאה סָאד .ןעגעוו רעגינייוו טציא
 איוו יוזא ןוא ןעלייחט טפרַאדעג טינ ןעמ טָאה םהיא ןהָא זַא ,טרחהעלקרע טָאה
 ,גנולייזוט איד טינ רע טנעקרענַא םחיא ןהָא ןהָאטעג סָאד טָאה ןעמ

 איד ןעמהענוצ ןעלָאז םירעיוּפ איד זַא ,ןעבילבעג זיא םיכוסכס עגנַאל ךָאנ
 ,גָאטס ןעדעי ןיא ןענעוו 80 זיא ָאד זַא ,ןובשח רעייז טיול ךיז רַאפ סענָאטס ףלע
 ,רעדלעפ איד ןופ ייח םיקלח ייווצ ענייז ןעמהענבָארַא ייז ןעלאז ץירּפ ן'רַאפ ןוא
 -לַאה ךָאנ טעּפש זיב ןעמונרַאפ טָאה גנולייהט איד ןוא םיכוסכס איד ,גנורהיפ איד
 -עגוצ ןיוועל ךיז טָאה ,טנעדרַאעגנייא ןעוועג ןיוש זיא סעלַא ןעוו ןוא גָאט ןעב
 טבָאקעג טָאה סע עכלעוו ףיוא ,רעדלעפ-ייה איד ןעטייוו ןופ טכַארטעב ןוא טצעז
 .טייברא רעייז טימ ןעשנעמ ןופ ןעטָאזעג ןוא

 ייה ! ןעמהענבָארַא סָאד ןעמ טעװ רעטעוװ ןעטוג ןופ טייצ רעד ןיא ---
 -יוועל ןעבעל ךיז גידנעצעזוצ רעױּפ רעטלַא רעד טגָאזעג טָאה -- ! ןייז ןיוש טעוװ
 -ָאשוצ ךעלטנע רַאפ רענרעק איוו ױזַא ! ייה ןייק טינ איוו ױזַא רַאנ סעּפע -- ןענ
 ןעזיוועגנָא רע טָאה -- !לעדנערעק ןייא זיב ףיוא סָאד ןעביילק ייז איו ןוא ,ןעט
 טפלעה ַא ןיוש ייז ןעבָאה נָאטימ ךָאנ טניז --- ייה ךעלגרעב עטרהיפוצ איד ףיוא
 ,טרהיפענבָארַא

 -ענ יירשעג ַא רע טָאה --- ? ןעגָאװ רעטצעל רעד ןיוש ,סָאד זיא סָאוװ -- =
 פעטסעק םעד ףיוא גידנעהעטש ןערהָאפעגיײברַאפ זיא רעכלעוו ,ןעגנוי ַא ףיוא ןהָאט
 -רעפ ,סעצייפ ענעקירטש איד טיס גידנעהערד ןוא ןעגָאװ ןופ טנָארפ ןיא
 | ,גידנערהַָאפייב

 -בִא ,רעגנוי רעד ןהָאטעג יירשעג ַא טָאה -- ! עלעטַאט ,רעטצעל רעד -- |
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 -ילהערפ א ףיוא טקוקעגמוא לעּציימש ַא טימ ךיז טָאה ןוא דרעפ םעד גידנעטלַאה
 ץ'פיוא םהיא ןעבעל ןעסעזענ זיא עכלעוו ,לעבייוו רעטיור רעדנעלכיימש ךיוא ,רעכ
 ,רעטייוו דרעפ איד ןהָאטעג בירט ַא טָאה רע ןוא ,ןעגָאװ ןופ לעטסעק

 .ןיוועל ןהָאטעג געדפ א טָאה -- ? ןהוז א ? רעגיזָאד רעד זיא רעוו ---
 רעד טנָאזעג ?עכיימש ןעכילטרעצ ַא טימ טָאה --- רעקשטעגנוי ןיימ ---

 | | - .רעטלַא
 ! ננוי רעלייוו ַא -- |

 ,השק-טשינ .---
 ? הטַארייהרעפ ןיוש ---
 .יקווָאּפיליפ ןופ ,רהָאי עטרעפ סָאד ןיוש ,אי --

 ? ןַארַאפ ךיוא רעדניק ןיוש ןענייז ---
 רימ ,ןענַאטשרַאפ טשינרָאג רהָאי ןעצנַאג ַא טָאה !רעדניק עכלעוו ---

 ! ייה ,יַא --- רעטלַא רעד טרעפטנעעג טָאה -- ךיז ןעמהעש טציא םהיא ןעכַאמ

 .ןעניוועֿפ וצ טנעהַאנ ןעמוקענוצ ןענייז גנַאזעג רעייז טימ ןעיורפ איד
 טקור דיירפ ןופ רענוד ַא טימ םערוטש-ןעקלָאװ א זא ,טכודעג ךיז טָאה םהיא ןוא
 ,טּפַאכרעפ םהיא טָאה ,טקורעגנָא ךיז טָאה ןעקלָאװ רעד .םהיא ףיוא ןָא סָאד ךיז

 דלעפ ןעטייוו ן'טיס עקנָאל עצנַאג איד ןוא ,ןענעוו איד ןוא ייה ?עגרעב סָאד ןוא

 ןעניזָאד םעד ןופ טייקניסעמכיילג רעד רעטנוא טניוואוצ ךיז טָאה סעֶלַא ---

 | .ןעיירשעגוצ ןוא ןעפייפוצ טימ גנאזעג ןעכילהערפ-רעביא .,ןעדליוו
 םהיא ,דיירפ עדנוזעג עניזָאד איד ןייז אנקמ ןעביוהעגנָא טָאה ןיוועל ---

 ,דיירפ-סנעבעל ןופ קורדסיוא םעד ןיא ןעמדענ ?ײהטנַא ךיוא טלָאװענ ךיז טָאה

 ,ןעקוק ןוא ןעגיל טפרַאדענ טָאה ןוא ןהָאט טנָאקעג טינ ךאז ןייק טָאה רע רעבָא
 טָאה ,גנַאועג ן'טימ םייוו ןעדנואוושרעפ ןיוש זיא קלאפ סָאד ןעוו :ןערעה ןוא
 .ןהָאט טשינרָאג ןופ ,טייקדנעלע ןופ ?היפענ רערעווש א טּפַאכעגנָא ןעניוועל

 -עג ערעדנא ןופ רהעמ ןעבָאה עכלעוו ,םירעיוּפ עניבלעזיד ןופ עגינייא
 ןעבָאה ןוא ןעגנַאגעגייברעפ טציא ןענייז ,ייה איד ראפ םהיא טימ ךיז טרעּפמַאה
 ןעלהיפ ייז זא ,ןעוועג גיטנעק זיא סע ןוא ,טסירגעג גיהטומטוג ןוא רעטנומ םהיא

 -יוועג רעדָא הטרח ןופ להיפעג ןייק טינ ןעבָאה ןוא טינ סעטכעלש ןייק םהיא וצ
 זיא ענידרעהירפ סעלא .ןערַאנבָא טלָאװעג םהיא ןעבָאה ייז סָאװ ראפ ,עסיבסנעפ
 טָאג .טייברא עכילטּכַאשניימענ ,עכילהערפ ןופ םי םעד ןיא ןערָאװעג ןעקנורטרעפ

 איד ןוא גָאט רעד ןוא .ןעטפערק ןעבענעג טָאה טָאנ ,גָאט ַא ןעבעגעג טָאה
 ןיא אפונ טייברא רעד ןיא ןוא ,טייברא רעד טעמדיוועג ןעוועג ןענייז ןעטפערק
 איד עטכירפ א ראפ סָאװ ? ןיא סייברא איד ןעמעוו ראפ ןוא .גנוניולעב איד
 .עגיטכיוו טינ ןוא תונובשח עגיטייז ןיוש ןענייז סָאד ? ןענניירב טעװ טיײברַא

 רע ; ןעבעל ןעגיזָאד םעד ףיוא נידנעקוק ןעבָאה האנה טּפָא טגעלפ ןיוועל

 ,ןעבעל אזא ןעבעל סָאװ ,ןעשנעמ וצ גנודיינעב ןופ להיפעג א טריּפשעג טפָא טָאה
 קורדנייא םעד רעטנוא סנרעדנַאזעב ,להָאמ עטשרע סָאד רע טָאה טנייה רעבָא

 רעגנוי ןייז וצ שטינאטאראּפ ןאוויא ןופ ןעננוהיצעב איד ןופ ןעמוקעב טָאה רע סָאװ

 ןופ זא ,ןעניז ןיא קנַאדעג רעד ןעמוקעג להָאמ ןעטשרע םוצ ןיוועל זיא ,יורפ
 -ניקעג ,ןערעווש ,ןעדנעהעג-גידייל ןייז ןרעדנע וצ בָא ךָאד טגנעה ןיילַא םהיא
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 -לעוו ,רעגיזָאד רעד איו ןעבעל ַאזַא ןעביוהנא ןוא ןעבעל ןעכילנעזרעּפ ןוא ןעטלעצ
 -טפַאשניימעג םענייר ,ןעמַאזטײברַא ןעדנוזעג ַא ,ןעוועג אנקמ טציא טָאהרע ןעכ
 | | .ןעבעל ןעניטכערּפ ,ןעכיל

 גנַאל ןיוש זיא ,ןעמַאזוצ םהיא טימ ןעסעזעג זיא רעכלעוו ,רעטְלַא רעד
 ךיז ןענייז עטנעהָאנ איד .ןעגנַאנוצ גנַאל ןייש ךיז זיא קלָאפ סָאד ; םייהא קעווא
 -אזענפיונוצ ךיז ןעבָאד טנחָאװעג טייוו ןעבָאה סָאװ איד ןוא םייהא ןערהָאפוצ

 "קרעמעכ טינ .עקנאל ן'פיוא רענעל-טכַאנ ןוא ןעסע ךיז ןעכַאמ גיטראפ וצ טלעמ

 -עג טָאה ןוא ייה איד ףיוא ןעגיל ןעבעילבעג ױזַא רע זיא םירעיוּפ איד ןופ רעט
 ןעניטכענ ןעבילבעג ןענייז סָאװ ,םירעיוּפ איד .טכארטעג ןוא טרעהעג ,טקוק

 רעהירפ .טכַאנ-רעמוז עצרוק עצנאג ַא טעמב ןעפַאלשעג טינ ןעבָאה ,דלעפ ן'םיוא
  ןעסע ם'ייב רעטכעלעג ןוא סעומש רעכילהערפ ,רעניימעגלַא טרעהעג ךיז טָאה
 ןוא גנאזענ ןעביוהעגנָא רעדעיוו ךיז ןעבָאה ךָאנרעד ןוא ,טייצלהָאמ דנעבא םעד
 ,רעטכעלעג

 ןייק ןעזָאלעגרעביא טינ ייז ןיא טָאד נָאט-סטייברא רעגנַאל רעצנַאג רעד
 .ןערָאװעג ןעניוושעגנייא ,ליטש ץלא ןזיא גָאטראפ .דיירפ רעסיוא דאילס רעדנַא

 -אלב ןיא סעקשאהויל איד ןופ תולוק עכילטכענ איד טרעהעג זיולב ךיז ןעבָאה סע
 "עג ןעבָאה עכלעוו ,דרעפ איד ןופ ןוא ,ןעניװשנַא טינ ?הָאמ ןייק ןרעוו עכלעוו ,עט
 טָאה רעכלעוו ,ןאמוט םעד ןיא רעכעלדזַאנ ערעייז טימ עקנאק ן'םיוא טעקשראּפ
 ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא ,טפַאכעגפיוא ךיז טָאה ןיוועל .גָאט ראפ ןעביוהעגפיוא ךיז
 רע טָאה ןערעטש איד נידנעקוקעב ןוא ,ייה ?עגרעב םעד ןופ ןענַאטשעגפיוא זיא
 ,רעבירא ןיוש זיא טכַאנ איד זא ,ןענַאטשרעּפ

 ךיז טָאה "? ןהָאט סע ךיא לעװ איוו ןוא ,ןהָאט ךיא לע עשז סָאװ,
 טָאה רע סָאװ ,סָאד סעלא ןעקירדסייא ןיילא ךיז ראפ גידנעלעוו ,ןיוועל טגָאזעג
 רע סָאװ סעלא .טכַאנ רעצרוק רעגיזָאד רעד ןיא טלהיפעגכרוד ןוא טכארטעגךרוד

 ערעדנוזעב יירד ןיא טלייהטעגנייא ךיז טָאה טלהיפענכרוד ןוא טכַארטעגכרוד טָאד
 ןופ ,ןעבעל ןימ ןעטלַא ןייז ןופ ךיז ןעגָאזוצבָא --- קנַאדעג ןייא .ןעגנַאגעקנַאדעג

 ןעוועג םהיא רַאפ זיא ןופרעד ןהעטשוצבָא .טשינרָאג וצ גיוט עכלעוו ,גנודליב ןייז
 ןעקנַאדעג עטייווצ איד .גונעת א ןייז סָאד סעוו םהיא ראפ ןוא ךאפנייא ןוא טכייל
 טלאועג טָאה רע ןעכלעוו ,ןעבעל םעד ענוג ןעוועג ןיוש ןענייז ןעננולעטשרָאפ ןוא
 אזא ןופ טייקכילצעזעג ןוא טייקנייר ,טייקכאפנייא איד .טציא ןערהיפ ןעביוהנָא
 טעו רע זא ,טנייצרעביא ןעוועג זיא רע ןוא טלהיפעגנ רהָאְלק רע טָאה ןעבעל
 רע סָאװ ,עדריוו ןוא גנוגיהורעב ,גנוגירעירפעב ענעי ןעניפעג ןעבעל ַאזַא ןיא
 .םהיא סָאד טלהעפ טציא זא ,טלהיפעג ךילקניירק יוזא טָאה

 -ארפ רעד םורא טהערדענ ךיז טָאד ןעקנאדעג ןופ עהייר עטירה איד רעבָא
 ַאד ןוא .םעיינ םעד ןיא ןעבעל ןעטלא ם'ןופ גנַאגרעביא םעד ןעמ טכאמ איו ,עג
 ןעבָאה .יורפ א ןעבָאה , : טלעטשעגרָאפ טינ סערהָאלק ןייק םהיא ןיוש ךיז טָאה

 ןעפיוק ? עיַאקסווארקאּפ ןעזָאלרעפ .ןעטייברא וצ טייקניטיונ איד ןוא טייברא
 איו ? עטרעיּפ א טימ ןעטַארייה ? עדניימעג רעד ןיא ךיז ןעביירשניירא הרע
 טָאה ןוא טגערפענ רעדעיוו ךיז רע טָאה -- 4 ןעכַאמ סעלא סָאד ךיא לעוו עשז
 "עג סינ טכַאנ עצנַאג איד בָאה ךיא ,סנעגירעביא -- רעפטנע ןייק ןענופעג טינ
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 רע טָאה -- רעפטנע ןערהָאלק ןייק ךיז ראפ ןעניפעג טינ ןעק ךיא ןוא ןעפָאלש

 ,רעכיז זיא ךָאז ןייא .ןעכאמ רהָאלק רעטעּפש סָאד ךיז לע ךיא --- טגָאזעגריז

 -נַאפ עגידרעהירפ עניימ עלַא .לַאזקיש ןיימ ןעדעישטנע טָאה טכַאנ עניזָאד איד זַא :

 "עג ךיז רע טָאה -- סָאד טינ ,שירַאנ ןעוועג ןענייז ןעבעל-ןעילימאפ ןופ ןעיזַאט

 ". . .רעסעב ןוא רעכאפנייא לעיפ זיא סעלא סָאד --- טגָאז

 ינֲאו רעד ףיוא גידנעקוק ,ןהָאטעג טכארט א רע טָאה-- !} ןהעש איוו ,

 ,ךעלדנעקלָאװ-עזיורק עסייוו ןֹופ לָאש-עבלַאה ,ענרעטומלרעּפ א איוו ,רערַאברעד

 -- פָאק ןייז רעביא לעמיה ןעטימ ןעטכער ן'פיוא טלעטשעגבָא ךיז טָאה סָאװ

 סָאד טָאה ןעוו ןוא . טכַאנ רעגיטכערּפ רעגיזָאד רעד ןיא ןהעש זיא סעלַא איוו

 ךיא בָאה גנַאל טינ טשרע ? ךיז ןעדליב וצ ןעזיוועב לָאש-עבלַאה עגיזָאד איד

 זיולב ,ןעהעזעג טינ ךאז ןייק םהיא ףיוא ךיז טָאה סע ןוא ,לעמיה ן'פיוא טקוקעג)

 עניימ טרעדנעעג ךייא ךיז ןעבָאה טקרעמעבנוא יוזא ,אי .ןעפיירטש עסייוו ייווצ

 | | - !*  ןעבעל ן'פיוא ןעגנואיושנא

 .ףרָאד םוצ געוו ןעסיורג ן'רעביא קעווא זיא ןוא עקנָאל ןופ סיורא זיא רע

 א .גירעיורט ,יוהג ןערָאװעג זיא סע ןוא לעטניוו א ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה סע

 ךילנהעוועג טמוק עכלעוו ,ןעמוקעגנָא זיא רעטעוו ןעלעקנוד ,ןעטכייפ ןופ עלייוו

 .םייקרעטסניפ רעד רעביא טכיל ם'ןופ געיז רעלופ רעד ,ןרעװ-גָאט רָאפ

 . רעד וצ גידנעקוק ,לענש ןעגנאגעג ןיוועל זיא ,טלעק ןופ ךיז גידנעקירד |

 -עהרעד ,ןהָאטעג טכארט א רע טָאה -- "טרהָאּפ רעצימע ? סָאד זיא רעוו, .דרע

 ,םהיא ןופ גיצרעפ טירט א ,ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא טָאה רע ןוא ,ךעלקעלג גידנער

 זיא ,ןעגנאגעג זיא רע ןעכלעוו ףיוא ,געװ ןעסיורג םעד הףיוא ,ןעגעגטנַא םהיא

 ןעבָאה לעשיד ם'ייב דרעפ ראָאּפ איד .טנַאּפשעג רעיפ ןיא .עטערַאק ַא ןערהָאפעג

 רעגירש'הירב רעד רעבָא ,לעשיד ן'ףיוא געוו םענערָארפעגנייא ןופ ןעסיוטשעג ךיז

 טעוועריקעג טָאה ,סלעזָאק איד ףיוא טייז א טימ ןעסעזעג זיא סָאװ ,ןַאמרהופ

 -עג ןענייז רעדער איד זא יוזא ,געוו םענערָארּפעגסױא םעד ןיא לעשיד ן'טימ

 | | יי .לייהט ןעטַאלג םעד ףיוא ןערהָאפ

 ןעגעוו וליפא גידנעקנייד טינ ןוא טקרעמעב סָאד טָאה ןיוועל סָאוו-רונ

 ,עטערַאק ןיא ןהָאטעג קוק ַא רעטכַארטרעפ א רע טָאה ןייז ןענָאק סָאד רעוו םעד

 ןוא ,עקניטלא ןא טלעמערהעג לעקניוו א ןיא טָאה עטערַאק ןיא גינייווניא

 ַא ןעסעזעג זיא ,ףָאלש ןופ עטכַאװעגּפיוא ןַא סָאװ רונ גיטנעק ,רעטסנעפ ם'ייב

 רהיא ןופ סעגנייטש איד ראפ דנעה עדייב טימ ךיז גידנעטלַאה ,לעדיימ גנוי

 -טסניק טימ עטלעיפרע ןא סיואכרוד ,עטכארטרעפ ןוא עגיטכיפ א ,ביוה ןעסייוו

 ראפ דמערפ ץנַאג זיא סָאװ ,ןעבעל ןעכילרעניא ןעכאפלעיפ ןוא םענהעש-שירעל

 -פיוא-ןנוז ןופ ןענרָאמ-הירפ םעד ףיוא םהיא רעביא טקוקעג איז טָאה ,ןעניוועל

 | ,גנַאג
 ,ןעדנואוושרעפ זיא דליב עניזָאד סָאד איוו קילבנעגיוא ןעבלעזמעד ןיא |

 "רעד םהיא טָאה איז .םהיא ףיוא ןהָאטעג קוק א ןעגיוא עכילטייהראוו איד ןעבָאה

 .םינּפ רהיא ןעטכיולעב טָאה החמש-סגנורעדנווורעפ א ןוא טנעקי
 ןענייז טלעוו רעד ףיוא ענייא רונ .תועט ןייק ןעכַאמ טנָאקעג טינ טָאה רע

 עכלעוו ,טלעוו רעד ףיוא ןעוועג זיא ןעזעוו ןייא רונ .ןעגיוא עגיזָאד איד ןעוועג
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 אנינעראק אננא

 ןעניז םעד ןוא טלעװ עצנַאנ איד טקנוּפ ןייא ןיא ןערירטנעצנאק טנָאקעג טָאה
 זא ,ןענַאטשרעּפ טָאה רע .יטיק ןעוועג זיא סָאד .איז ןעוועג זיא סָאד .ןעבעל ןופ
 סָאװ ,סעלא ןוא ,אוואשוגרעי ןייק ןָאיצַאטס-ןהַאבנעזייא ןופ ןערהָאפעג זיא איז

 ,עסילשעב עלא ,טכַאנ עזָאלּפָאלש רעניזָאד רעד ןיא ןעניוועל טנערעגפיוא טָאה
 סיוטשבא טימ .ןעדנואוושרעפ גנולצולפ זיא סעלא -- טסאפעג טָאה רע עכלעוו
 .עטרעיוּפ א טימ רָאנ ןעטַארייה וצ תומולח ענייז ןענעוו טנהָאמרעד ךיז רע טָאה

 -עגרעבירא זיא עכלעוו ,עטערַאק רעדנערהַאפייברעפ לענש רענעי ןיא ,טרָאד זיולכ
 זיא טרָאד זיולב -- ךיז טרעטייוורעד ןוא געוו טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןערהָאפ
 טָאה סָאװ ,ןעבעל ןייז ןופ שינעטטער איד ןעדיישטנע וצ טייקכילגעמ איד ןעוועג

 | ,טייצ רעטצעל רעד ןיא טרעטאמעג יֹוזַא םהיא
 ןעבָאה ןעראססער איד ןופ ןעגנַאלק איד .טקוקעגסיורא טינ רחעמ טָאה איז

 -סעלג איד טרעהעג ךָאנ ךיז ןעבָאה סָאװ םיוק ,םיוק ,ןעהעזענ טינ רהעמ ןיוש ךיזי
 ןערהָאפעגכרוד ןיוש זיא עטערַאק איד זא ,ןעזיוועג טָאה דניח ןופ ןעליב סָאד .ךעל
 סָאד סיואראפ ,רעדלעפ עטסוּפ םורא ןעכילבעג ןענייז סע ןוא --- ףרָאד ן'כרוד

 ףיוא גידנעהעג דנעלע ,ועדמערפ א ןעמעלא ,רעדנעלע ןא ,ןיילא רע ןוא ףרָאד
 ,געוו ןעסיורג םענעזָאלרעּפ םעד

 איד טרָאד ןעניפעג וצ גידנעפָאה ,לעמיה ן'פיוא ןהָאטעג קוק א טָאה רע
 טָאה עכלעוו ןוא טָאהעג האנה טָאה רע רעכלעוו ןופ ,לָאש-בלַאה ענרעטומלרעּפ
 ןיא ןעלהיפעג ןוא ןעקנַאדעג ענייז ןופ גנַאג ןעצנַאג םעד טעדליבעגבָא םהיא ראפ
 ןהעשעג ןיוש זיא ,טייקכיוה רערַאבכיירננוא רעד ןיא טרָאד .טכַאנ רעניזָאד רעד

 לָאש-בלַאה ם'ןופ ןעוועג טינ דַאילס ןייק זיא סע .גנורעדנע עלופסינמייהעג ַא
 ןופ טפלעה עצנַאנ א ףיוא ךיּפעט רעטיירּפשוצ ,רעכיילנ א ןעוועג זיא טע ןוא

 ןיא ל?עמיה רעד .ךעלסּפעש ערענבָארד ןוא ערענבארד ץלא ןופ ךיּפעט א ,לעמיה |
 טימ ןוא טייקכילטרעצ רעגיבלעזרעד טימ טָאה ןוא ןעטכיולוצ ןוא יולב ןערָאװעג)
 ,קילב ןעדנעגארפ ןייז ףיוא טרעפטנעעגנ טייקטכיירגרעדנוא רעגיבלעזרעד

 עגיזָאד סָאד ןייז טינ לָאז סע טוג איו --- טגָאזעג ךיז רע טָאה -- ןיינ,
 ַאזַא וצ ךיז ןערהעקמוא טינ ןָאק ךיא רעבָא ,םאזטייברא ןוא ךאפנייא ,ןעבעי
 "א יז בעיל ךיא .ןעבעל
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 זא ,טכואוועג טינ טָאה ,ןעשנעמ עטנעהַאנ ץנַאג איד רעסיוא ,רענייק
 ,שנעמ רעטכארטעב ןוא רעטסטלַאק רעגיזָאד רעד ,שטיווארדנאסקעלא ווסקעלא |

 -קַאראכ ןעצנַאג ןייז ןופ ךוּפיה א ןעוועג זיא סָאװ ,טייקכאווש ןייא טַאהעג טָאה
 ןערהערט ןעהעז גיטליגכיילג טנַאקעג טינ טָאה שטיװָארדנַאסקעלא ײסקעלַא : רעט
 ןוא טשימוצ םהיא טָאה ןערהערט ןופ ןעהעזנא סָאד .יורפ א רעדָא דניק א ןופ
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 טייקגיהעפ איד ןערילרעפ טגעלפ רע זַא ,דנַאטשוצ ןעטלעמוטוצ אזַא ןיא טכַארבעג
 .ןעטכַארטעב ,ןעקניידוצכָאנ

 סָאד ןעבָאה ראטערקעס ןייז ןוא עיראלעצנאק ןייז ןופ רעטלאוורעפ רעד
 זא ,סעטיב טימ ןעמוק ןעגעלפ סע עכלעוו ,איד ןעגָאזנָא ןענעלפ ןוא ,טסואוועג

 -נא עצנַאג איד ןעבראדרעפ טינ ןעליוו ייז ביוא ,ןענייוו וצ ןעגַאװ טינ ןעלָאז ייז
 טעװ ןוא ןרעו סעכ ןיא טעוװ רע, .זיא השקב רעייז סָאװ ןענעוו טייהנעגעלעג

 ןוא .רעטעב איד ןעגָאזנָא ייז ןעגעלפ --- "טדער רהיא סָאװ ןערעה טינ ןיוש רהעמ
 ננושימוצ סעשטיווָארדנאסקעלא ייסקעלא ךיז טָאה עלעפ עכלעזא ןיא ךילקריוו
 ןָאק ךיא , .סעכ ןעגיטסאה א ןיא טקירדעגסיוא ןערערהט ןופ גנוקריוו רעד רעביא
 -עג יירשעג א רע טָאה --! סיורא טהעג ןוא טוג יוזא טייז ,ןהָאט טינ ךאז ןייק

 | ,לאפ ַאזַא ןיא ךילנהעווענ ןהָאט

 טרהעלקרע םהיא אננא טָאה ,סעסייר איד ןופ ךיז גידנערהעקמוא ןעוו

 נידנעקעדראפ ,םעד ךָאנ דלאב טָאה ןוא יקסנארוו וצ ןעגנוהיצעב ערהיא ןענעוו
 טינ ,שטיווארדנאסקעלא ייסקעלא טָאה ,טנייוואוצ ךיז ,םינּפ םעד דנעה איד טימ
 רעד ןיא טלהיפרעד ,זייב יוזא רהיא ףיוא ןעוועג זיא רע סָאװ ףיורעד גידנעק'וק

 רעמיא םהיא ןיא ןעבָאה ןערערהט עכלעוו ,גנושימוצ עניטסייג ענעי טייצ רעבלעז

 -עג רע טָאה ,עגַאל רעד וצ טסַאּפענוצ טינ ךיז ןוא סָאד גידנעסיוו .ןעפורענסיױרַא
 ןייק ךיז םורַאד טָאה רע ןוא ןעבעל ןופ ןעכייצ ןעדעי ךיז ןיא ןעטלַאהוצנייא טכוז
 -וקעגסיורא סָאד זיא ןופרעד .רהיא ףיוא טקוקעג טינ טָאה ןוא ןהָאטעג טינ רהיר

 טָאה סָאװ ,םינּפ ןייז ףיוא טייקטיוט ןופ קורדסיוא רערַאברעדנָאז רענעי ןעמ |
 .ן'ַאננַא טשאררעביא יוזא

 -ַאק ןופ טצעזענסיורא איז רע טָאה ,זיוה םוצ ןערהָאפעגוצ ןענייז ייז ןעוו

 -ילנהעוועג רעד טימ רע טָאה ,גנוגניירטשנא ןא ךיז רעביא גידנעכַאמ ןוא ,עטער

 -רעוו ענעי טדערענסיורא טָאה ןוא דעישבָא רהיא ןופ ןעמונעג טייקכילפעה רעכ
 זא ,טגָאזעג טָאה רע } טעטכילפּפרעפ םינ ךאז ןייק וצ םהיא ןעבָאה עכלעוו ,רעט
 .סולשעב ןייז ןעסיוו ןעזָאל רהיא רע טעוװ ןעגרָאמ

 פעפייווצ ןעטסגרע םעד טגיטעטשעב ןעבָאה עכלעוו ,רעפטנע ס'יורפ ןייז |

 .גָאטייװ ןעפרַאש א טכאזרוארעפ ןעבָאה ,ןעצראה ןיא םהיא ייב ןעווענ זיא סָאװ

 -צרעמש ךָאנ זיא גָאטיײװ רעגיזָאד רעד .ץרַאה סשטיווָארדנַאסקעלא ייסקעלא ןיא

 ,רהיא ףיוא תונמחר ןעשיזיפ ןופ להיפעג ןעראברעדנָאז םעד ךרוד ןערָאװעג רעכיל |

 נידנעביילב רעבָא .ןערערהט ערהיא ךרוד םהיא ןיא ןערָאװעג טקעוורע זיא סָאװ
 גנורעדנואוורעפ ןייז וצ שטיװַארדנַאפקעלא ייסקעלא טָאה ,עטעראק ןיא ןיילא
 םעד ןופ ןערָאװעג טיירפעב ןעצנַאג ןיא זיא רע איוו טלהיפרעד דיירפ ןייז וצ ןוא
 רעד ןיא טרעטַאמעג םהיא טָאה סָאװ ,לעפייווצ םעד ןופ ןוא תונמחר ןעגיזָאד
 .טכוזרעפייא ןופ םירוסי איד ןופ ,טייצ רעטצעל

 א סיורא טסייר רע ןעוו ,טלהיפ שנעמ א סָאװ סָאד טלהיפעג טָאה רע

 -קערש סָאװטע ןופ להיפעג םעד ןוא גָאטייװ ןעכילקערש םעד ךָאנ .ןהָאצ ןעקנַארק
 -קַאב ןופ ןערָאװעג טּפעלשעגסיורא זיא ןוא ,ּפָאק ם'ןופ רעסערג זיא סָאװ ,סעכיל
 רהעמ ןיוש טריטסיזקע סע זא ,קילג ןייז ןיא טינ ןעקנַארק םעד ךיז טביולג ,ןייב
 -םיוא ןייז טדימשעגוצ טָאה ,ןעבעל ןייז טעטפיגרעפ טָאה סע סָאװ סָאד טינ
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8 , 

 טינ ךיז ןעריסערעטניאןוא ןעקנייד ,ןעבעל רעדעיוו ןָאק רע זא ןוא טייקמַאזקרעמ
 "קעלא טציא ךיוא טאהעג טָאה ?הימעג עניזָאד סָאד .ןיילא ןהָאצ ןייז טימ זיולב
 .שטיויארד;אסקעלא ייס

 ! רעמיצנעיורפ ענעברָאדרעפ ַא ,ןָאינילער ןחָא ,ץרַאה ַא ןחָא ,ערהע ןהֶא,
 טכוזענ בָאה ךיא םגנה ,ןעהעזענ לָאמ עֶלַא ןוא טסואוועג לָאמ :עלַא ךיא בָאה סָאד

 ,טגָאזעגנ ךיז רע טָאה -- .רהיא ףיוא תונמחר גידנעבָאח ,ןעדָאנוצבָא ןיילַא ךיז
 רע : ןעהעזעג להָאמ עלַא סָאד טָאה רע וא ,טכודעג ףילקריוו ךיז טָאה םהיא ןוא
 סָאװ ,ןעבעל םענעננאנרעפ ןייז ןופ ןעטייהלעצנייא איד ףיוא טגָאמרעד ךיז טָאה
 טציא ; ןעברָאדרעפ ױזַא ןייז לָאז סָאד ןעהעזענסיוא טינ רָאנ םהיא טָאה רעהירפ
 ךילטנעגייא זיא איז זַא ,ןעזיוועב רהָאלק םהיא ןעטייהלעצנייא עגיזָאד איד ןעבָאה

 בָאה ךיא סָאװ תועש ַא טכַאמענ בָאה ךיא , .ענעברָאדרעפ א ןעוועג לָאמ עלַא
 -כעלש ןייק ָאטינ ןיא ת"עט ןיימ ןיא רעבָא .רהיא טימ ןעדנוברעפ ןעבעל ןיימ

 טינ ןיב םעד ןיא גידלוש ,ןייז וצ ךילקילננוא סָאװ טינ ךיא בָאה םורָאד ןוא ,סעט
 ,רהיא ןענעוו ןָא ךיש טהעג סָאװ רעבָא -- טנַאזעג ךיז רע טָאה --- איז רונ ,ךיא
 ",טינ רימ רַאפ רחעמ טריטסיזקע איז

 ןערעוו ןָאק סע סָאװ ,סעלַא ןעריסערעטניא וצ טרעהענפיוא טָאה םהיא
 איוו ןעטיבעג ךיז ןעבָאה ןעלהיפעג ענייז ןעכלעוו וצ ,ןהוז ןייז ןופ ןוא רהיא ןופ
 ,ענַארפ איד זיא סָאד ןוא ,טניטמעשעב טציא םהיא טָאה ךאז ןייא  .רהיא וצ
 ןייז םהיא רַאפ לָאז סע זַא ,יוזא טעלַא ןעכַאמ וצ ןפוא ןעטסעב םעד ףיוא איוו

 -בָארַא םוראד ףרַאד רע .רעניסַאּפ סָאװ ,רעגידנעטשנַא סָאװ ,רעמעווקעב סָאװ
 טימ טצירּפשרעפ םהיא טָאה איז עכלעוו טימ ,ץומש עצנַאנ איד ךיז ןופ ןעלסיורט
 עניטכיוו ןופ געוו םעד ףיוא ,געוו ןעגידנעטש ןייז ףיוא ןהעג ןַאד ןוא ,ןעלַאפ רהיא

 | 6 .ןעבעל ןעכילצונ ןוא ןעכילרהע ןַא ןופ ,טייקגיטעהט
 / "נעיורפ עכילטכערעפ ַא לייוו ,רַאפרעד ךילקילגנוא ןייז טינ ךָאד ןָאק ךיא,

 "סיוא ןעטסעב םעד ןעניפעג זיולב ףרַאד ךיא } ןעכערברעפ ַא ןעגנַאגעב זיא רעמיצ
 ךיא ןוא .קעװַא ךימ סלעטש איז רעכלעוו ןיא ,ענַאל רערעוש רענעי ןופ גנַאג

 רהעמ ץְלַא ךיז גידניקלָאװנָא טגָאזעג ךיז רע טָאה -- גנַאגסיױוא ןַא ןעניפעג לעװ
 "רעטצעל רעד ןיב ךיא טינ ,רעטשרע רעד ןיב ךיא טינ --- רהעמ ןוא

 טציא ןעבָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא ייטקעלא ןופ גנולעטשרָאפ רעד ןיא
 ןעוועג שלַאפ ןענייז עכלעוו ,רעבייוו עיירטנוא ןופ ןעהייר עצנַאנ םכיוטעגפיוא
 נידנעביוהנא ,טפַאשלעוענ רעד ןופ ןעויירק ערעכעה איד ןיא רענעמ ערעייז וצ
 ענעלעה ענהעש איד איוו ,ןעקניידעג עלא עכלעוו ,עלעיּפשייב עשירָאטסיה איד ןופ
 ,יקסוואטלאּפ ,ווָאנַאילאד, : עטצעל איד טימ גידנעזָאלסיױא ןוא ,סאעלענעמ ןוא
 ,רעכילרהע אזא ...םארד ןוא ,אי ,אי ..,םארד ,ןידוקסאפ ףַארג ,ווָאנאביראק טסריפ
 טנַאמרעד ץלַא ךיז טָאה -- ןינאגיס ,ןיגַאשט ,ווָאנָאימעס ...ןַאמ רעװַארב ַאזַא
 טלַאט קזוח רעטנידרעפנוא ןיפ ַא סעפע ,תמא שטיװָארדנַאסקעלַא יײטקעלַא
 ןייק ןיירעד ןעהעזעג טינ לָאמ ןייק רָאנ בָאה ךיא רעבָא .רענעמ עניזָאד איד ףיוא
 עג ךיז טָאה -- "טלהיפענטימ דימתת בָאה ןוא קילננוא זיולב איוו ,ךַאז רעדנַא
 רע ןוא תמא ןעוועג טינ זיא סָאד ?וָאװבָא ,שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טגָאז
 ,ןעקילגנוא עכלעזַא ןיא טלהיפעגטימ טינ להָאמ ןייק טייקכילקריוו רעד ןיא טָאה
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 ןעבָאה סע רעטפָא סָאװ ,טצעשעג רעעעה ץלַא ךיז רעמיא טָאה רע ,טרהעקרַאפ
 ,רענעמ ערעייז יירטנוא ןערעוו עכלעוו ,ןעיורפ ןופ עלעיּפשייב איד ןעפָארטעג

 -נוא עגיזָאד סָאד ןוא .ןעדעי ןעפערט ןָאק סָאװ ,קילגנוא ןַא זיא סָאד
 ץפיוא ןעגָארטוצרעבירַא יוװ זיולב זיא רקיע רעד .ןעפָארטעג םהיא טציא טָאה קילג
 "יא ןעביוהעגנָא טָאה רע ןוא .טכַארטעג ךיז רע טָאה -- "עגַאל ַאזַא ןפוא ןעטסעב
 יעמ עלַא עגיזָאד איד טלעדנַאהעג ןעבָאה סע איוו ןורכז ןייז ןיא ןעטכַארטוצרעב
 ,רע איוו ,עגַאל אזַא ןיא ךיוא ןענופעגנייא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רענ

 "...לעוד ַא ןיא טפּפמעקענ טָאה ווָאנאיראד,
 טכַארטעג לעיפ רעדנַאועב שטיוָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טָאה טייהרעגנוי

 ןעוועג רע זיא שיזיפ לייוו ,רַאפרעד ךילמענ ןוא ,לעוד ןופ גנוטיידעב רעד ןעגעוו
 -ָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא .םוג ץנַאג טסואוועג סָאד טָאה רע ןוא טַאוװכ ןייק םינ
 טלעטשעגסיוא זיא סָאװ ,טעלָאטסיּפ א ןעגעוו ןעטכַארט טנָאקעג טינ טָאה שטיוו
 ןעבעל ןייז ףיוא טָאװ רע ןוא ,ייברע'ז ןעקערש טינ ךיז לָאז רע ןוא םהיא ןענעג
 | ,טביורבעג טינ ןעפַאװ ןייק להָאמ ןייק

 טפָא דנעגוי רעד ןיא טגעוועב םהיא טָאה ןעפַאװ רַאפ קערש רעגיזָאד רעד
 ףרַאד ןעמ ןעוו ,עגַאל איד ךיז ףיוא ןעטסעמנָא ןוא ןעלעוד ןעגעוו ןעטכַארט וצ
 ַא ןוא גלָאפרע ןַא טכייררע טָאה רע ןעוו ךָאנרעד .,ןָאק ןיא ןעבעל םעד ןעלעטש
 רעבָא .להיפעג םענעי ןעגעוו ןעסעגרעפ גנַאל רע טָאד ,ןעבעל ןיא גנולעטש עכיוה
 רַאפ קערש רעד ןוא ענירהיא סָאד ןעמונעג טָאה להיפענ ם'ןופ טייהנהעוועג איד
 שטיווָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא זַא ,טּפַאכעגנָא קרַאטש ױזַא םחיא טָאה טייהגייפ ןייז
 טָאה רע להָאװבָא ,לעוד א ןעגעוו עגַארפ איד סכַארטעב גיטייזלא ןוא גנַאל טָאה

 ,ןערילעוד ןחעג טינ רע טעוו ןעדנעטשמוא ענייק רעטנוא זַא ,טסואוועג טוג ץנַאג
 טינ) דליוו ױזַא ְךָאנ זיא טפַאשלעזעג רעזנוא זַא ,טינ קפס ןייק זיא סע,

 ַא ףיוא ןהָאט קוק א ןעלעוו עלעיפ זַא (דנַאלגנע ןיא לַאפ רעד זיא סע איוו ױזַא
 טכייררע טימרעד טעװ טַאטלוזער ַא רַאפ סָאװ רעבָא ,טייז רעטונג רעד ןופ לעוד
 טָאה -- לעוד א ףיוא ןעפורסיורַא םהיא לע ךיא זַא ,ןענעכער רימָאל ? ןערעוו
 טָאה ןוא שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןעטכַארט וצ ןייֵלַא ךיז רַאפ טצעזעגטרָאפ
 אזא ךָאנ ןענניירברעפ טעוװ רע טכַאנ ַא רַאפ סָאװ טלעטשעגרַאפ גידעבעל ךיז
  ןוא םהיא ןעגעג טעדנעוװעגנָא ןייז טעװו טעלאטסיּפ רעד איוו ןוא גנופורסיורַא
 טינ להָאמ ןייק סָאד טעװו רע זַא ,ןענַאטשרעּפ ןוא ןהָאטעג רעטיצ ַא טָאה רע
 ,לעוד ַא ףיוא ןעפורסיורא ןיוש םהיא לעװ ךיא זַא ,ןענעכער רימָאל זיא --- ןהָאט
 .וצ קירד ַא ,ןעלעטשווצנָא איו ןענרהעל ןיוש ךימ טעוװ ןעמ זַא ,ןענעכער רימָאַל
 -- השעמ תעשב ןעגיוא איד טכַאמרעפ טָאה ןוא טגָאזעג ךיז רע טָאה -- ןהָאט
 ןעניז א רַאפ סָאװ .טיוטעג םהיא בָאה ךיא זַא ,ןעלעטשכיורא ךיז טעוו סע ןוא

 עניימ ןערעוו טמיטשעב ןעלָאז סע זַא ,םעד בעילוצ ןעשנעמ ַא ןעדרָאמרע וצ טָאה

 -איוו-ייס ךָאד לעוו ךיא ? ןהוז םוצ ןוא יורפ רעשירעכערברעפ ַא וצ ןעגנוהיצעב
 ? רהיא טימ ןהָאט וצ בָאה ךיא סָאװ ןעמיטשעב טשרע ןעזומ ייס

 -רעד רעד ןייז לע ךיא זַא ,ךָאד זיא סעלַא ןופ רערעכיז סָאװ רעבָא ,
 .ןַא ןייז לעװ ,שנעמ רעגידלושנוא ןַא ,ךיא .רעטעדנואוורעפ רעדָא רעטע'גרה

 סָאד רעבָא .,ןניזנוא רערעסערג א ךָאנ .טעדנואוורעפ רעדָא ט'גרה'רעד ,רעּפּפָא
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 -נוא ןַא ןייז טייז ןיימ ןופ טעוװ לעוד א ףיוא םהיא ןעפורסיורא : גינייוו ךָאנ זיא
 ךימ ןעלעוו דניירפ ענייינ זַא ,סיוארָאפ טיג ןעד ךיא סייוו .גנולדנַאה עכילטנערא
 ןעבעל סָאד זַא ,ןעזָאלרעד טינ ןעלעוו ייז -- לעוד ַא וצ ןעזָאלרעד טינ לָאמ ןייק
 ירעטנוא לָאז ,דנַאלסור ריפ גיטיונ זיא רעכלעוו ,ןַאמ-סטַאַאטש ןעגיטכיוו ַא ןופ
 ,ךיא ןַא ,סָאד ןייז טעוו סע ? ןייז טעוו עשז-סָאװ ? רהַאפעג אזַא ןערעוו ןעפראוו
 - טלָאװעג בָאה ,רהאפעג ַא וצ ןעמוק טינ לָאמ ןייק טעוװ סע זַא ,רעהירפ גידנעסיוו
 ,ךילרחהע סינ ןיא סָאד .גנולדנַאה ַאזַא ףרוד ץנאלג ןעשלַאפ ַא ןזיולב ןעמוקעב
 -נוא זיא ןערילעוד .ןיילַא ךיז ןוא ערעדנַא טרַאנענבָא זיא סָאד ,שלַאפ זיא סָאד
 טהעטשעב קעווצ ןיימס .רימ ןופ ןעטרַאוװרע טינ רָאג סָאד טעוװ רענייק ןוא גינניז
 ןענַאק ֹוצ םוא גיטיונ רימ זיא עכלעוו עיצַאטוּפער ןיימ ןערעכיז לאז יא ,ןיירעד

 | ".טייקגיטעהט ןיימ ןעגנורעטש ןהֶא ןעצעזטרַאפ
 ײסקעלַא ןיא ךיוא רעהירפ טָאה עכלעוו ,טייקניטעהט עכילטמא איד

 םהיא רַאפ טציא זיא ,גנוטיידעב עסיורג ַא טָאהעג ןעגיוא סעשטיווָארדנַאסקעלַא
 -ראוורעפ ןוא לעוד א ןעגעוו ױזַא גידנעקניידכַאנ .רעדנעטיידעב ?עיפ ךָאנ ןעוועג
 "עוו ןעטכַארט ןעביוהעגנָא שטיווָארדנַאטקעלַא יײסקעלַא טָאה ,קנאדעג ַאזַא גידנעפ
 ןעבילקעגסיוא ןעבָאה סע ןעכלעוו גנַאגסױא רעדנא ןַא ןעוועג זיא סָאד .טג ַא ןעג
 ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע עכלעוו ןעגעוו ,רענעמ איד ןופ ערעדנַא

 -ענ ןענייז עלעֿפ עכלעזַא) ן'טג ןופ עלעפ עלַא ןענעוו גידנעטכַארטרעביא
 םינ שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טָאה (ןעזיירק עכיוה עמַאס איד ןיא לעיפ ןעוו
 טָאה רע ןעכלעוו ,קעווצ ןעבלעזמעד ןעבָאה לָאז רעכלעוו ,טענייא ןייק ןענופעג
 -נוכַאמבָא ףיוא ןעגנַאנעגנייא ןַאמ רעד זיא עלעפ עגיזָאד איד עֶלַא ןיא ,ןעניז ןיא
 -ייא ןייז ןיא .יורפ עשלַאפ ןייז םענעי טפיוקרעפ טָאה רעדָא ןעזָאלעגכָאנ טָאה ןעג
 -צעזעג ַא ןעכייררע זַא ,ןעהעזרעד שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טָאה לַאפ םענעג
 / ,יורפ איד זיולב םהיא ןופ ןעזיוועגבָא ןייז לָאז סע זַא ,טג אזַא .ח .ד ,טג ןעכיל
 :ןעדנעטשמוא עטריצילפמַאק איד זַא ,ןעהעזעגנ סָאה רע .,ךילגעמנוא זיא סָאד
 טייקכילגעמ איד ןעביולרע טינ ןענָאק ,ךיז טניפעג רע ןעכלעוו ןיא ,ןעבעל ם'ןופ
 -ערברַאפ סיורפ רעד ןופ עזייוועב עבַארנ עכלעזַא ןערעוו טרעפילעג ןעלָאז סע זַא
 םעד ןופ גנולעדייארעפ עסיוועג איד רעביא .סע טרעדַאפ ץעזעג רעד איוו ןעכ
 ןעוו ,עזייוועב עבָארג עכלעזַא ןעסַאפוצנָא ןעזָאלרעד טינ ןָאק ןעבעל ןעניזָאד
 טעוו ןַאד ןעדנעוװנָא עזייוועב עכלעזַא לָאז רע ןעוו ןוא ,ןייז וליפא ןעלָאז עכלעזַא
 רעדייא רהעמ גנוניימ רעכילטנעפע רעד ןופ ןעניוא איד ןיא ןערילרעפ ןיילַא רע
 | .איז

 -ַארּפ ןעזעלַאדנַאקס ַא וצ ןערהיפ טנַאקעג טָאה טג ַא ןעמוקעב ןעריבורּפ
 -רעפ ןעטלָאװ עכלעוו ,םיאנוש ענייז רַאפ הנחמ עצנַאג ַא ןעוועג טלָאװ סָאװ .,סעצ
 טעװ וצרעד .טפַאשלעזענ רעד ןיא גנולעטש עכיוה ןייז ןעגירדעינרע ןוא ןעדמיול
 סע זַא ,אצוי ?עוּפ רעד ןייז טג ַא ןעמהענוצסיורא ןייֵלַא ךוזרעפ ם'ןופ ןיוש ךָאד
 ןעביוהעגנָא ןוא ןַאמ ן'טימ ןעגנַאנוצ ךיז זיא יורפ איד זַא ,ןענייצ ךיילג ךיז טעוו
 ,שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טָאה ןעצרַאה ןיא ןוא .ןעטבעילעג רהיא טימ ןעבעל
 זיולב ,טכודעג ךיז טָאה םהיא איוו ,טלהיפעג טָאה רע סָאװ ,ףיורעד גידנעקוק טינ
 םושב ןענעווטסעד ןופ רע טָאה ,יורפ ןייז וצ טייקניטליגכיילג עדנעטכַארעפ ַא
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 .ה .ד ,ץ יקסנָארוו טימ ןעבעל ןעביײלקרעבירַא ךיז לאז איו טלָאװעג טינ ןפוא
 ןייא רעד .ןעניול רהיא רַאפ ךיז לָאז ןעכערברַאפ רהיא זַא ,טלָאװעג טינ טָאה רע
 זיולב זַא ,ןעשטיווָארדנַאקקעלַא ײסקעלַא טציירוצ ױזַא סָאה םעד ןעגעוו קנַאדעג
 גָאטייװ ןעכילרעניא ןופ ןעווער וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה ,סָאד ךיז גידנע"עטשרָאפ
 ,עטעראק ןיא ץַאלּפ רעדנַא ןַא ףיוא ךיז טצעזענמוא ןוא ןעביוהענפיוא ךיז טָאה ןוא
 ןוא עדנערהירפ ןייז טלעקיוועג רעטנעקלָאװעגנָא ןא רע טָאה םעד ךָאנ גנַאל ןוא
 ,דעלּפ ןעגיכוּפ םעד ןיא סיפ עגידרענייב

 -יראק טסריפ איוו ױזַא ןהָאט ךָאנ ןעמ ןָאק ,טג ןעלעמרָאפ ַא רעסיוא
 םַארד רעטונג רעניזָאד רעד איוו ןוא ןהָאטענ טָאה ןידוקסאּפ ףַארנ איוו ,ווָאנַאב
 ךָאד ןיא סָאד ,ןיינ רעבָא ...רהיא ט"מ ךיז ןהענוצ טושּפ .ה .ד ,ןהָאטעג טָאה

 -נוא ןעלָאז ייז ןוא ןיקסנָארוו וצ ןהענקעוַא רהיא ןעזָאל ךיוא .ה .ד ,עגיבלעזע ד
 ךיז טָאה -- !ךילגעמנוא ,ךילנעמנוא זיא סָאד ,ןיינ .ןעמַאזוצ ןעבעל טרעטשעג
 -ָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא סיפ איד םורַא דעלּפ ןייז ןעלקיוורעביא ןעמונעג רעטייוו
 ךיוא רעבָא ,ךילקילגנוא ןייז טינ ןָאק ךיא --- ךיוהרעד ןיא סָאד גידנעגָאז ,שטיוו

 ,"ךילקילג ןייז טינ ןערָאט רע ןוא איז

 רע ןעו טרעטַאמעג םהיא טָאה עכלעוו ;טכוזרעפייא ןופ ?היפעג סָאד
 רונ לָאז איז זא ,?היפעג רעדנַא ןַא ףיוא ןעטיברעפ ךיז טָאה ,טסואוועג טינ טָאה
 .ןעכערברעפ רהיא רַאפ גנופארטשעב איד ןעמוקעב לָאז רונ ,ןעריפמואירט טינ
 םהיא ךיז סָאה ןעצרַאה ןעפעיט ןיא רעבָא ,להיפענ םעד טנעקרענַא טינ טָאה רע

 הור ןייז טרעטשוצ טָאה איז סָאװ רַאפ ןעדייל ןוא ןעמוקבָא לָאז איז זַא ,טלָאװעג ||
 -נעטשמוא איד ןעגעוו טכַארטעגמורא לָאמַא רעדיוו טָאה רע ןוא ..ערהע ןייז ןוא
 ,סולש םוצ ןעמוקעג זיא רע ןוא גנודיישוצ א יוזא רעדָא סג ַא ןופ ,לעוד ַא ןופ ןעד

 ןעטלאהעב ,םהיא ייב ןעביילב לָאז איז -- גנַאנסיוא ןייא זיולב ןַארַאפ זיא סע זַא

 -וירוצ וצ ןעלטימ עכילגעמ עלַא ןעכיורבעג ,טריסַאּפ טָאה סע סָאװ טלעוו רעד ןופ
 טלָאװעג טינ ןיילַא ךיז טָאה רע סָאװ ןיא --- ךילכעזטּפיױה ןוא דנוב רעייז ןעמ

 .ןעגעוו גניפארטשעב רהיא ןופ ךילכעזטּפיױוה --- ןייז הדומ
 -עבנַא ןיא גידנעמהענ זַא ,גנודיישטנע ןיימ רהיא ןערעלקרע זומ ךיא,

 -קעוַא טָאה איז רעכלעוו ןיא ,ענַאל ערעווש איד ןוא ןעדנעטשמוא עֶלַא טכַארט
 -רע ךָאנ ןייז טעװ גנַאנסױא רעדנַא רעדעי זַא ךיוא ןוא עילימַאפ איד טלעטשעג
 ."ןעטבעילעג רהיא טימ גנודניברעפ עדעי ןעדיינשרעביא איז זומ םורַאד ןוא ,רעג
 -ביו א ךָאנ ןעמוקעג םהיא זיא גנודיישטנע עניזָאד איד ןעניטסעפעב וצ םוא
 ראפ דנעסַאּפ ךיוא ךיא ?עדנַאה ןפוא ן'ַאזַא ףיוא רונ, : ןעניז ן'פיוא ךאז עגיט
 ךיא סיוטש גנולדנַאה ַאזַא טימ רונ -- טגָאזעג ךיז רע טָאה -- ןָאיגילער רעד
 וצ טייקכילנעמ איד רהיא ביג ןוא .,בייוו עשירעכערברעפ איד ךיז ןופ ּפָא טינ

 ןעמדיוו לע --- ןייז טינ רימ לָאז סָאד רעווש איוו --- רַאגָאז ןוא ךיז ןערעסעב
 ".איז ןערעסעבסיוא ןוא ןעטער וצ םוא ןעטפערק עניימ ןופ לייהט ַא

 ןָאק רע זַא ,טסואוועג ךילטנעגייא טָאה שטיווָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא
 ךוזרעפ ןעצנַאג ןייז ןופ זַא ,ןעבָאה טינ סולפנייא ןעשילַארָאמ ןייק יורפ רעד ףיוא
 ,טציא רונ ,טייקשלַאפ ץוח ַא ןעמוקסיורא טינ ךַאז ןייק טעוװ איז ןערעסעבוצסיוא
 גנורעדָאפ איד טימ גנַאלקנייא ןיא גילעפוצ ןעוועג דארג זיא סולשעב ןייז ןעוו
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 "עב ַא םהיא ןעבעגעג ןָאיגילער רעד ןופ גנורינַאיצקנַאס איד טָאה ,ןָאינילער ןופ
 ,ןעקנייד וצ טהערפעג טָאה םהיא .טגיהורעב לעסיבַא םהיא טָאה ןוא גנונידירפ

 דנַאטש םיא טינ רענייק ךיוא טעוו ןעבעל ןופ לַאפ ןערעווש אזַא ןיא וליפא סָאװ

 ןופ ןעלעגער איד טימ גימיטשנייא טלעדנַאהעג טינ טָאה רע זַא ,ןעגָאז וצ ןייז

 זיא םורַא ןעוו ,ךיוה ןעטלַאהעג רעמיא טָאה רע ןהָאפ סעמעוו ,ןָאיגילער רענעי
 .ןָאינילער רעד וצ טייקניטליגכיילג ןוא טײקטלַאק אזא ןעוועג

 -קעלַא ײסקעלַא טָאה ןעטייהלעצנייא ערעטייוו ךָאנ גידנעטכַארטעב

 יורפ ןייז וצ ןעגנוהיצעב ענייז סָאװ ראפ ,ןעהעזעג טינ רַאגָאז שטיװָארדנַאס

 לעפייווצ ןהִא .רעהירפ ןעוועג ןענייז ייז איוו ,רעטייוו ןעביילנרעפ טינ ןענָאק

 גנוטכַא עבלעזיד רעדיױו רהיא וצ ןעבָאה ןייז דנַאטש םיא טינ ?הָאמ ןייק רע טעוו
 סע סָאװ ראפ ןעכַאזרוא ענייק ןייז טינ ךיוא ןענָאק סע רעבָא ; רעהירפ סָאװ
 רעביא ןעדייל ןעפרַאד לָאז רע זא ןוא ןעבעל ןייז ןייז טרעטשעג םעד בעילוצ לָאז

 רעבירַא טעוו סע ,אי, .בייוו עיירטנוא ןוא עטכעלש ַא זיא יורפ ןייז סָאװ םעד
 "עהירפ איד ןערעוװ ןעלעוו רעדיוו ןוא ,סעלַא טלייהרעפ סָאװ טייצ איד ,טייצ ַא

 סָאד -- שטיװָארדנַאסקעלַא ייסקעלא טגָאזועג ךיז טָאה -- ןעננוהיצעב עניר
 -עב עטלַא איד טלעטשעגרעה קירוצ לעיפ ױזַא ףיוא ןערעוו ןעלעוו סע ,טסייה
 ףרַאד איז .ןעבעל ןיימ ןיא גנורעטשוצ ןייק ןעלהיפ טינ לָאז ךיא זַא ,ןעגנוהיצ
 ןָאק םורָאד ןוא ,גידלוש טינ ךאז ןייק ןיא ךָאד ןיב ךיא רעבָא ,ךילקילננוא ןייז

 ",ףילקילגנוא ןייז טינ ךיא

14 

 שטיװַָארדנַאסקעלַא ייסקעלא זיא ,גרוברעטעּפ וצ טנעהָאנ גידנערהָאפוצ

 טסַאפרעפ ךיוא ןיוש טָאה רונ ,סולשעב ןעגיזָאד ןייז ייב טסעפ ןעבילבענ רונ טינ

 .יורפ ןייז וצ ןעביירשנָא טעוװ רע ןעכלעוו ,ףעירב ַא ןעקנאדעג איד ןיא ךיז ייב
 טָאה ,רעמיצ רעדָאפ ןיא ןעגנַאגעגניירַא זיא ןוא םייהַא ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו

 ,ןעריּפַאּפ איד ןוא ףעירב איד היוא ןהָאטעג קוק ַא שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 ןעמ ןעסייהעג טָאה ןוא ,ָאווטסרעטסינימ ןופ ןערָאװעג טכַארבעג ןענייז עכלעוו
 | .טעניבַאק ןיא םהיא ךָאנ ןענָארטנײרַא ייז לָאז

 ףיוא טגנָאזעג רע טָאה -- ןעמהענפיוא טינ טנייה םענייק ןוא ןעניילבָא ---
 -נעדעירפוצ ?עסיבַא טימ טגָאזעג סָאד טָאה רע ;רַאצייװש םעד ןופ ענַארפ רעד
 ,טגיילעגפיוא טונ זיא רע זַא ןעכייצ סלַא ןענעיד טפרַאדעג טָאה סע סָאװ ,טייה
 |ע מ ה ענ פיו ט ינ :?העפעב םעד טנַאטעב רעדנוזעב טָאה רע ןוא

 רָאּפ ַא ןעגנַאנעגכרוד שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ךיז זיא טעניבַאק ןיא
 ףיוא ,שיט-ביירש ןענעל טלעטשעגבא ךָאנרעד ךיז טָאה ןוא קירוצ ןוא ןיה לָאמ
 טָאה רע ;טכיל סקעז ןעדנוצעגנָא רעהירפ ןיוש טָאה רענידרעמַאק רעד ןעכלעוו

 -ביירש איד גירנעמהענוצ ,טצעזעג ךיז טָאה ןוא רענניפ איד טימ ןהָאטעג קַאנק ַא
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 ּפָאק םעד טגיובעגנָא טָאה ,שיט ן'םיוא סנעגיובנעלע איד גידנעגיילקעװַא .גייצעג

 ,ןעביירש ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ןהָאטעג טכַארט ַא טונימ ַא טָאה ,טייז א ףיוא
 ףיוא רהיא וצ ןעבירשעג טָאה רע .טונימ ןייא ןייק ףיוא ךיז גידנעלעטשבָא טינ
 -עג זױצנַארפ ןיא טָאה סָאוװ "רהיא , טרָאװ םעד טכיורבעג טָאה ןוא ,זיוצנַארּפ
 - ,שיסור ןיא טגנילק טראוו סָאד איוו ,טלַאק ױזַא טינ ןעגנולק

 יַבַא ןיימ טקירדענסיוא ךייא ךיא בָאה ךערּפשעג ןעטצעל רעזנוא ןיא ,

 עג רעזנוא ןופ דנַאטשנענעג םעד ןענעוו סולשטנע ןיימ ךייא ןעדלעמ וצ טכיז
  ךייא ךיא ביירש ןעדנעטשמוא עלַא םאזקרעמפיוא גנידנערהעלקרעביא ךערּפש
 :נוריישטנע ןיימ .,ןעכערּפשרַאפ ןעגיזָאד םעד ןעליפרע וצ קעווצ םעד טימ טציא

 ךיא ןעכער ,ןייז טינ ןעלָאז ערעייא ןעגנולדנַאה ַא רַאפ סָאוװ .,עדנענלַאפ זיא

 ףרוד זנוא ןעדניברַאפ עכלעוו ,ןעטייק ענעי ןעסיירוצ וצ טכער א בָאה ךיא זַא טינ
 בעילוצ ןערעוו ןעפירוצ טינ ןָאק ןעבעל-נעילימַאפ סָאד .ןעביוא ןופ ןעליוו םעד
 ,עהטַארייהרעפ איד ןופ ענייא ןופ ןעכערברעפ בעילוצ וליפא רעדָא זירּפַאק םעד

 .ןדוז רעזנוא בעילוצ ןוא רימ בעילוצ ,ךייא בעילוצ גידנעווטיונ זיא סָאד

 חטרח טציא טָאה רהיא ןוא ןעמוקעב הטרח טָאה רהיא זַא רעכיז ןיב ךיא,
 זא ןוא ,ףעירב ןעגיזָאד םעד ןופ עכַאזרוא סלַא טניד סָאװ גנולדנַאה רעייא רַאפ

 עכַאזרוא איד לעצרָאו ן'טימ ןעסיירוצסיורא ןעפלעהטימ רימ טעװ ןיילַא רהיא
 רהיא טנַאק טינ ביוא .טייהנעגנַאנרעפ איד ןעסעגרַאפ ןוא געירק רעזנוא ןופ

 -עוװ רעיונעג .ןהוז רעייא ןוא ךייא טרַאוװרע סע סָאװ ןעלעטשרָאפ ןיוש ןיילַא ךיז
 ךילנעזרעּפ ךיז ןעלעוו רימ ןעוו ןעדיירוצכרוד ךייא טימ ךיא ןעכער םעלַא םעד ןעג
 .ןעדייר ךילדנימ ןוא ןעהעז

 ךיא טלָאװ ךיז טגידנע דנַאל וצ ןענהָאו ןופ ןָאזעס-רעמוז רעד איוו ױזַא;

 ןופ רעטעּפש טינ ,גרובסרעטעּפ ןייק ךיז ןעביילקרעביא רעלענש סָאװ ןעטעב ךייא

 ךיז ןעביילקרעביא רעייא רַאפ ןעגנוטכירנייא עגיטיונ עלא .גאטסנעיד ןעדנעמוק

 וצ ביג ךיא זַא ,ןייז וצ םַאזקרעמפיוא ךייא טעב ךיא .ןערעוו טכַאמענ ןעלעוו

 ".ןינעראק .א .רעניימ השקב רעגיזָאד רעד וצ גנוטיידעב עסיורנ א

 ןייז גיטיונ ןָאק עכלעוו ,רלעג ךיא קיש ףעירב ןעגיזָאד םעד ןיא ,, -- .ב .נ

 | ."תואצוה ערעייא רַאפ

 "נוזעב ,ןעדעירפוצ ןעבילבעג זיא ןוא ףעירב םעד ןעזעלענרעביא טָאה רע

 ןיא ;דלעג סָאד ןעגיילוצניירא טנַאמרעד ךיז טָאה רע סָאװ םעד ןופ ךָאנ רעד

 ןעוועג טינ ךיוא רעבָא ,ףרואוורָאפ ןייק ,טרָאװ רעזייב ןייק ןעוועג טינ זיא ףעירב

 ַא סלַא ןענעיד טפרַאדעג טָאה ףעירב רעד סָאװ זיא רקיע רעד .טייקגידעיג ןייק

 בעד גידנעגיילפיונוצ .םהיא וצ ּךיז ןערהעקוצמוא רהיא רַאפ קירב רענעדלָאג

 .-טנאפלע ןופ רעסעמ ןעוויסאמ ןעסיורג םעד טימ םהיא גידנעטעלגרעפ ןוא ףעירב

 רע טָאה ,דלעג ן'טימ ןעמַאזוצ טרעװנַאק ַא ןיא םהיא גידנעניײלניײרַא ןוא ןייב

 ןעצונעב וצ טַאהעג טָאה רע ןעוו ,טַאהעג רעמיא טָאה רע סָאװ ,ןענינעגרַאפ טימ

 : ןהָאטעג גנולק ַא ,גייצעג-ביירש עטנעדרַאעגנייא טונ ענייז

 ןעגרָאמ ןעלעטשוצ טָאד לָאז רע ,רעירוק םעד ןעבעגרעביא סָאד טסעוו --

 .ןענַאטשעגפיוא זיא ןוא טגָאזעג רע טָאה -- עשטאד ן'פיוא אנוועידַאקרַא אננַא וצ
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 -ַאק ןיא ןעגנַאלרעד ןעסייה עעהט רהיא טעװ .ץנעלעסקע ,ךרָאה ךיא - --

 י : ? טעניב
 ןיא עעהט ןעגנַאלרעד ךיז ןעסייהעג טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא

 ,פעטופ םוצ קעווַא רע ןיא רעסעמ ןעוויסאמ םעד טימ גידנעליּפש ןוא ,טעניבַאק
 רע ןעכלעוו ,ךוב רעשיזיוצנַארפ ַא ןוא ּפמָאל ַא טיירגעגנָא ןעוועג זיא סע ואוו

 ןַא םהַאר רענעדלָאג ַא ןיא ןעגנַאהעג זיא לעטופ ן'רעביא ,ןעזעל ןעביוהעגנָא טָאה
 -ָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא .רעלהאמ ןעטמהירעב ַא ןופ טלָאמעג ,ַאננַא ןופ דליב-לַאװַא
  .ןהָאטעג קוק א םהיא ףיוא טָאה שטיוו

 טקוקעג ךערפ ןוא גידנעלכיימש ןעבָאה ןעניוא עכילננירדכורדנוא איד
 .ףילגערטרענוא .גנורהעלקרע רעייז ןופ דנעבַא ןעטצעל םענעי ןיא איוו םהיא ףיוא

 סָאד שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ףיוא טקריוועג טָאה דנעפורסייוא ןוא ךערפ

 ניצנוק יוזא זיא סָאװ ,ּפאק ן'פיוא ןעציּפש-טפאה עצראווש איד ןומ ןעהעזסיוא
 ןוא ,ראָאה עצרַאוש ערהיא טימ ןעמַאזוצ ,רעלדאמ ם'נופ ןערָאװעג טלהאמעג
 ,ךעלעגניר טימ סקעדעב רעגניפ םעד טימ דנַאה רעסייוו רענהעש רעד

 -דנַאסקעלַא יײקקעלַא טָאה ,טערטרַאּפ רהיא ףיוא טונימ א ייב גידנעקוק

 -ָאה ןוא ןהָאטעג רעטיצ ַא ןעבָאה ןעּפיל איד זַא ,ױזַא ןהָאטעג רעטיצ ַא שטיווָאר
 .טרהעקעגנבא ךיז טָאה רע ןוא "רררב , גנַאלק םעד ןעכענעגסיורא רַאגָאז ןעב
 טָאה רע .ךוב םעד טנעפעעג רע טָאה ,?עטופ ןיא לענש ךיז גידנעצעזקעווַא
 סערעטניא ןעגיבלעזמעד ןעבאה טנָאקעג טינ ןיוש טָאה רע רעבָא ,ןעזעל טריבורּפ
 ךוב ןיא טקוקעג טָאה רע .סרעוו סָאד גידנעזעל רעהירפ טָאהעג טָאד רע ןעכלעוו
 | : ,םערעדנא סָאװ ןענעוו טכארטעג טָאה ןוא

 -עג עסיוועג ַא ןעגעוו ןרעדנָאז ,יורפ רעד ןעגעוו טינ טכארטעג טָאה רע
 טּפיוה רעד ןעוועג טציא זיא סָאװ ,טייקגיטעהט-הכולמ ןייז ןיא עגַאלרָאפ-צעז

 ןירַא רעפעיט רע טננירד טציא זא ,טלהיפעג טָאה רע .טמַא ןייז ןופ סערעטניא
 טלעווקעגנָא טָאה ּפָאק ןייז ןיא זא ןוא גַאלשרָאפ-צעזעג םעד ןופ ןעניז םעד ןיאו

 ,טייהנעגעלעגנַא עצנַאנ איד ןערהעלקרע טעוו רעכלעוו ,קנאדעג רעגיטראסיורג ַא

 טאלק א ןייז טעװ ,ערעירַאק רעכילטמַא ןייז ןיא רעכעה ךָאנ ןעביוהרע םהיא טעוו
 ,הכולמ רעד ןעצונ סיורג ןעגניירב םורָאד טעוו ןוא דנייפ ענייז רַאפ

 סיורא זיא עעדט םעד טלעטשענקעווא טָאה רעכלעוו ,ןַאמ רעד רונ איוו
 -ענוצ ןיא ןוא ןעביוהעגמיוא שטיװָארדנַאסקעלַא ײטקעלַא ךיז טָאה ,רעמיצ ןופ
 -עג איד טימ לעפטראּפ ןייז רעטנהענ גידנעקורוצ .שיט-ביירש ןייז וצ ןעגנַאנ

 פעכיימש ןערַאבקרעמעב ַא םיױק טימ רע טָאה ,ןעטייהנעגעלעגנַא עגיטרעוונעג
 ןערעיּפַאּפ איד ןעזעל ןיא טפעיטרעפ ךיז טָאה ןוא רעדעפיילב ַא ןעמונעגסיורא
 .עגאלרָאפ-צעזעג ןייז וצ ךייש ןענייז סָאװ

 -סטָאַאטש א סלַא טייקגיהעפ רעדנוזעב סעשטיווָארדנַאטקעלַא ײסקעלַא
 -עב רעדעי ךיז ןיא טָאה סע עכלעוו ,טפאשנעגייא רענעי ןיא ןענַאטשעב זיא ןַאמ
 -עיּפַאּפ ןייק ןעדייל טנַאקעג טינ טָאה רע סָאװ ,סיוא ךיז טנעבייצ סָאװ ,רעטמא
 עגידעבעל וצ עבעיל ןיא ןוא עימַאנַאקע ןערהיפסיוא ןיא ,טעטילַאיציפָא ענער
 זיא ינוי ןעטייווצ ןופ ןָאיסימָאק רעד ןיא זַא ,טריסַאּפ טָאה סע .טייקגיטעהט
 אז ןופ דרע איד ןערעסעוועב ןעגעוו טייהנעגעלעגנַא איד ןעמוקעגפיורא ןעוועג
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 ייסקעלַא ןופ אווטסרעטסינימ ןיא ןענופעגנייא ךיז טָאה עכלעוו ,עינרעבוג רעקסיַאכ

 לעיּפשייב רערהָאלק ַא סלַא ןענעיד טנַאקעג טָאה עכלעוו ןוא ,שטיװָארדנַאסקעלַא

 ןופ יירערהיפ ענערעיּפַאּפ ןופ ןוא ןעטסָאק ןופ גנודנעוושרעפ ןעטסיזמוא ןופ
 ַא זיא ךַאז איד זַא ,טסואוועג טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא .םינינע-הכולמ

 .עטכערענ
 דנַאל ןופ גנורעסעוו ןעגעוו טייהנעגעלעגנַא איד זיא ןערָאװעג ןעביוהעגנָא

 .רעגנעגרָאפ סעשטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןופ ךָאנ עינרעבוג רעקסיַאכַאז ןיא
 .טרהיפעג םינ ךַאז ןייק וצ טָאה סע ןוא ןערָאװעגנ טעדנעוװשרַאפ זיא דלענ עסַאמ א
 -נַא רעגיזָאד רעד ףיוא ןערָאװעג םַאזקרעמפיוא זיא שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 -נײרַא טלָאװעג סָאד טָאה ןוא טמַא ןיא ןיירַא זיא רע איוו ךיילנ טייהנענעלעג
 רעבָא .ןהָאטּפיױא ןיירעד טעוו רע סָאװ ןעזייוו ןוא דנעה איד ןיא ךיז וצ ןעמהענ

 ץַאלּפ ןייז ףיוא רעכיז יוזא ןעוועג טינ ךָאנ זיא רע ןעוו ,טייצ רעטשרע רעד ןיא

 -עג רע טָאה ,ןעסערעטניא לעיפ רהעז טרהירעב סָאד זַא ,טסואוועגנ טָאה רע ןוא

 -עג רע זיא ךָאנרעד .ךַאז ַאזַא רַאפ ךיז ןעמהענ וצ גיטפנינרעפנוא רַאפ ןעטלַאה

 ןיא םעד ןעגעו טָאה ןוא ןעטייהנעגעלעגנַא ערעדנַא טימ ץְלַא ןעמונרעפ ןעוו

 יענ םעד ןעגנַאגעג ךיז זיא טייהנעגעלעגנַא עגיזָאד איד ןוא ,ןעסענרַאפ ןעצנַאג

 ןיא רענגעג ענייז ןעוו .ןעטייהנעגעלעגנַא-הכולמ ערעדנַא איוו געוו ןעכילנהעוו

 ֿבָאה ,טייהנעגעלעגנַא עגיזָאד איד רעדיוו ןעביוהעגפיוא ןעבָאה אווטסרעטסינימ
 ,טייז רעייז ןופ ךילרהע טינ רַאפ סָאד טנעכערעג שטיװָארדנַאסקעלַא ייסקעלא
 גיהטומ איז רע טָאה ,הושדנַאה איד ןעפראוועגוצ םהיא ןעמ טָאה לָאמ ןייא רעבָא

 יָאק עלעיצעּפס ַא ןערעוו ןעפורעב לָאז סע ,טרעדָאפעג טָאה ןוא ןעביוהעגפיוא
 .עינרעבוג רעקסיַאכַאז ןיא רעדלעפ ןופ גנורעסעוו רעד ןעגעוו ןָאיססימ

 טמיטשעב לָאז סע ,טרעדָאפענ ךיוא רע טָאה םעד טימ ןעמאזוצ ןוא

 איד .ענערָאבעג-דמערפ ןעגעוו עגַארפ איד ןעשרָאפוצסיױא ןָאיססימָאק א ןערעוו

 םהיא ןופ ןערָאװעג טקעוװעגפיוא גילעפוצ זיא ענערָאבעג-דמערפ ןענעוו ענַארפ

 -ָאֹפ סעשטיוװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא ןוא ינוי ןעטייווצ ןופ טעטימָאק םעד ןיא

 רענירעיורט רעד רעביא ןערעוו טגיילענבָא טינ לָאז ךַאז איד זא ןעוועג זיא גנורעד

 טעטימָאק ןיא ..ןענופעגנייא ךיז ןעבַאה ענערָאבעג-דמערפ איד רעכלעוו ןיא ענַאל

 ןעגעג ענייא סאווטסרעטסינימ עכילטע ןופ םעד רעביא ךוסכס ַא ןערָאװעג זיא

 וצ ךילדנייפ ןעטלַאהעג ךיז טָאה עכלעוו ,אווטסרעטסינימ ןייא .ערעדנַא איד

 ,טרהעקרַאפ ןעזייוו וצ טכוזעג טָאה ןעגנונייפ סעשטיווָארדנַאסקעלא ײסקעלַא

 סע סָאװ םעד ךרוד זַא ןוא דנעהילב זיא ענערָאבעג-דמערפ איד ןופ ענַאל איד ןזַא

 "וצ רעדנעהילב רעגיזָאד רעד טעװ ןעגנורהיפנייא עיינ ןערעוו טכַאמעג ןעלעוו

 ןיירעד זיא ,טוג רָאנ טינ סעּפע זיא עגַאל רעייז ןיא ביוא ןוא ,ןערעוו בורח דנַאטש

 טעדנעוװו רעכלעוו ,שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןופ טנעמַאטרַאּפעד רעד גידלוש

 .טייהנעגעלעגננַא רעגיזָאד רעד ןעגעוו ןעטפירשרָאפ עכילצעזעג איד ןָא טינ

 ,ןרעדָאפ וצ ןעסָאלשעב םוראד שטיווָארדנַאפקעלַא ײסקעלַא טָאה טציא

 -"רָאפסיױא לָאז עכלעוו ,ןָאיסט ראק עיינ ַא ןערעוו טמיטשעב לָאז סע : סנעטשרע

 ךיז טעװ סע בוא ,סנעטייווצ .,עיערָאבעג-דמערפ איד ןופ דנַאטשוצ םעד ןעש

 אוו יוזא ךילקריוו זיא ענעראבעג-דמערפ איד ןופ ענַאל איד זַא ,ןעלעטשסורַא
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 -עב לָאז ןַאד ,טעטימָאק םעד ןופ עטפניקסיוא עלעיציפָא איד ןיא ךיז טזייוו סע -
 -סיוא לָאז עכלעוו ,ןָאיסטימָאק עכילטפַאשנעסיוו עלעיצעפס ַא ךָאנ ןערעוו טמיטש
 ענערָאבעג-דמערפ איד ןופ דנַאטשוצ ןעגירעיורט ַאזַא ןופ ןעכַאזרוא איד ןעשרָאפ
 -ַאמ ,עשיפַארגאנטע ,עשימָאנָאקע ,עויטַארטסינימדַא ,עשיטילָאּפ ןופ דנורג ףיוא
 ןערעוו טרעדָאפעגסיורא לָאז ,סנעטירד ; ןעטקנופדנַאטש עזעינילער ןוא עלעירעט
 -עגנָא ןענייז סָאװ ןעלטימ איד ןעגעוו עטפניקסיוא םוירעטסינימ ןעכילדנייפ ןופ

 סע עכלעוו ןיא ,ןעדנעטשמוא עגיטסניגנוא ענעי ןעפַאשוצבָא ןערָאװעג טעדנעוו

 טרעדָאפעגסיורא לָאז ,סנעטרעפ ןוא ,ענעראבעג-דמערפ איד טציא ךיז ןעניפעג
 טלעדנַאהעג זיא סע סָאװ רַאפ גנורהעלקרע ןַא םוירעטסינימ םענעי ןופ ןערעוו
 ןרעמונ טיול ,26 ףַארגַארַאּפ ןוא 18 ףַארנַארַאּפ ץעזעג םעד ןופ ךוּפיהל ןערָאװעג
 ....רהֶאי 1808 רעבמעצעד ןעטפניפ ןופ 18808 ןוא 35

 סעשטיװָארדנַאסקעלא יײסקעלַא ןיא ןעזיוועג ךיז טָאה ברַאפ ענידעבעל ַא
 עגיזָאד איד ןופ טקעּמסנאק םעד ןעבירשעג רעדעפיילב ן'טימ טָאה רע ןעוו ,םינּפ
 ַא טָאה ,ןעביוהעגפיוא ךיז רע טָאה ,רעיּפַאּפ ןעגיוב ַא גידנעביײרשנָא .ןעקנַאדעג
 ןייז ןופ רעטלאוורעפ םעד וצ עלעטעצ ַא ןעבעגעגרעביא טָאה ןוא ןהָאטעג גנולק
 גידנעהעטשפיוא .עטפניקסיוא עניטיונ ןעלעטשוצ םחיא לָאז רע זַא ,עירָאלעצנאק
 םעד ףיוא ןהָאטעג קוק ַַא רעדיוו רע טָאה רעמיצ ןרעביא ךיז גידנעהעגכרוד ןוא
 רע ,ןייב טנעקלָאװעגנָא ךיז טָאה ןוא ןהָאטעג לעכיימש ַא טָאה ,טערטראּפ
 .ןעפַאלש ןעגנַאנעג 11 רענייז ַא זיא ןוא ןעזעל ן'רַאפ רעטייוו ןעמונעג ךיז םָאה
 -ַאּפ רעד ןענעוו רעדיוו ןעטכַארט ןעמונעג לעטעב ן'פיוא גידנעגיל טָאה רע ןעוו
 ױזַא טינ רָאג ךיז טלעטשענרַאפ םהיא סעלַא ןיוש טָאה ,יורפ ןייז טימ גנוריס
 .גירעיורט

18. 

 ,ןיקסנָארוװ ןעכָארּפשרעדי , ךַאלזייב ןוא גיד'תונשקע טָאה ַאננַא ?הָאוובִא
 רעבָא איז טָאה ,עכילנעמנוא ןַא זיא עגַאל רהיא זַא ,טגָאזעג רהיא טָאה רע ןעוו
 ,עשלַאפ ַא זיא ענַאל רהיא זַא טלהיפעג ןעצרַאה רדיא ןופ סינעפעיט רעד ןיא
 ענַאל עגיזָאד איד זַא ,ןעשנואוועג ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ טָאה איז ןוא עכילרהענוא
 ,סעסייר איד ןופ טרהעקעגקירוצ ןַאמ םעד טימ יז טָאה איז ןעוו .ןרעדנע ךיז לָאז
 ןרעג ןעוועג זיא ןוא סעלַא טגָאזעג גנוגערפיוא ןופ טונימ רעד ןיא םהיא איז טָאה
 רהיא טָאה סָאד סָאװ ,ףיורעד גידנעקוק טינ ,טגָאזעג םהיא סָאד טָאה איז סָאװ
 ,ןהָאטעג העוו ױזַא

 - איז וא ,טגָאזעג ןיילַא ךיז איז טָאה ,קעװַא זיא ןַאמ רעד איוו םעד ךָאנ
 סעלא ןיוש ךיז טעוװו טציא זַא ,טנַאזעגסיורא םדיא טעלַא טָאה איז סָאװ ןרענ זיא
 טָאה רהיא .יירערַאנ ןוא טיײקשלַאפ ןייק ןייז טינ רהעמ טעװ סע ןוא ןעמיטשעב
 זא ןייז ןָאק סע .ןענדרָאנייא שרעדנַא סעלַא ןיוש ךיז טעוװ טציא זא ,טכודעג ךיז
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 -עב סעּפע ןייז רהיא ןיא טעװ סלַאפנעדעי רונ ,טכעלש ןייז טעװ עגַאל עיינ איד

 ,טײקשלַאפ ַאזַא ןוא טייהרהָאלקנוא אזַא ןייז טינ טעוװ סע ,סעטמיטש

 איז ןעוו ,ןַאמ םעד ןוא ךיז טכַאזרוארעפ טָאה איז עכלעוו ,ןעצרעמש ענעי .

 טעװ טציא סָאװ טימרעד ןערעוו טנהָאלעב טעװ ,טגָאזעגסיױא סעלַא םהיא טָאה

 דעג ךיז איז טָאה דנעבַא ןעגיבלעזמעד ןיא .גנונדרַא ןיא רהעמ ןייז סעֶלַא ןיוש

 סָאװ םעד ןעגעוו טנָאזעג טשינרָאג םדיא טָאה איז רעבָא ,ןיקסנָארװו טימ ןעהעז

 ןעוועג גיטיונ זיא .רהיא ?הָאובָא ,ןַאמ רהיא ןוא רהיא ןעשיווצ ןעמוקעגרָאפ זיא

 | .טמיטשעב רערהאלק ןייז לָאז עגַאל רהיא םוא ןעגָאז וצ םהיא סָאד

 םעֶלַא םַא טָאה ,ןעגרָאמ ףיוא ףָאלש ןופ טּפַאכעגפיױא ךיז םָאה איז ןעוו :

 . ערהיא ןוא ,ןַאמ םעד טגָאזעג טָאה איז סָאװ ,טלעטשעגרָאפ ךיז רהיא יעטשרע

 טינ טציא טָאה איז זַא ,ךילקערש ױזַא טלעטשעגרָאפ רריא ךיז ןעבָאה רעטרעוו

 איד ןעדיירוצסיורא ןעביוקרע טנַאקעג ךיז איז טָאה ױזַא איוו ןהעטשרַאפ טנעקעג

 * ןעלעטשראפ טנַאקעג טיג ךיז טָאה איז ןוא ,רעטרעוו עבָארג ,ערַאברעדנָאז עניזָאד

 | | .ךילדנע ןעמוקסיורא טעװ םעד ןופ סָאװ

 -דנַאסקעלַא ײסקעלַא ןוא טדערעגסיורא ןעוועג ןענייז רעטרעוו איד רעבָא |

 ןיקסנָארוװ ןעהעזעג בָאה ךיא , : גידנעגָאז טשינ ראג ןערהָאפעגקעװא זיא שטיווָאר

 ךיא בָאה קעװַא זיא רע איו םונימ רעד ןיא .טנאזעג טשינ ראג םהיא בָאה ןוא

 םוראוו ,טקניידַאב יז ָאה ךיא רעבָא ,םהיא ןעגָאז ןוא קירוצ ןעפור טלָאװעג םהיא

 -עג טינ ךיילג סָאד םהיא בָאה ךיא סָאװ רַאפ רַאברעדנָאז ןעוועג סעּפע זיא סע

 סלַא ןוא "? טגָאזעג טינ ןוא ןעגָאז טלָאװעג םהיא סָאד ךיא בָאד סָאװ רַאפ .טגָאז

 ןעטָארטעגסיױרא עדנַאש ןופ טייקטיור ַא טָאה עגַארּפ רעגיזָאד רעד ףיוא רעפטנע

 .םינּפ רהיא ףיוא
 יי

 ןענַאז וצ ןופ ןעטלַאהעגקירוצ טָאה רהיא סָאװ ןענַאטשרעּפ טָאה איז

 איז זַא ,ןענַאטשרעּפ טָאה איז ; ןַאמ רהיא טימ טדערעג טָאה איז סָאװ ןיקסנָארוװ

 -עגרָאפ ןעטכענ ךיז סָאה רהיא עכלעוו ,עגַאל איד ןוא .טמהעשעג טושַּפ ךיז טָאה

 - טלעטשעגראפ ןיוש טציא רהיא ךיז טָאה ,ענערָאװעג רהָאלק סלַא ןיוש טלעטש

 רעכלעיו ןענעוו ,עדנַאש רעד ןופ ךילקערש ןערָאװעג זיא רהיא ..עכילנעמנוא סלַא

 ןהֶאֵט טכַארט ַא טפורּפעג טָאה איז ןעוו .טכַארטעג טינרָאג רעהירפ טָאה איז

 ןעק:אדעג עטסכילקערש איד ןענייז ,ןהָאט טציא טעוװ ןַאמ רהיא סָאװ םעד ןעגעוו

 ןעז וק טעװ דלַאב זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רהיא .ןעניז ן'פיוא ףױרַא רהיא

 רזיא זַא ,גנונהָאוו ןופ ןענַאיסױרַא איז טעוװ ןעמ ןוא רעטלַאוורעּפיזױה רעד

 -עג ךיז טָאה איז .טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ ןערעוו טרהעלקרע ןעפָא טעוו עדנַאש

 . איז םעװ ןעמ ןעוו ,ןערהָאפ איז טעוו ןיהואוו ,ןהָאט איז טעוו סָאװ ,טנערפ

 רעד ףױא ןענופעגנ טםינ רעפטנע ןייק טָאה איז ןוא םייה רעד ןופ ןענָאיסיױרַא

 | | | : - ,עגַארפ

 טלעטשעגרָאפ רהיא ךיז טָאה ,ןיקסנָארוז ןעגעוו טכַארטעג טָאה איז ןעוו

 םהיא ןָאק איז זַא ,טסַאל וצ ןיוש םהיא טרעוו איז זַא ,טינ איז טבעיל רע זַא

 -רעד טפַאשדנייפ ַא םהיא וצ טלהיפרעד טָאה איז ןוא ,ןעגָאלשרָאפ טינ ךיז ןיוש

 םעד טגָאזעג טָאה איז עכלעוו ,רעטרעוו ענעי זַא ,טכודעג ךיז טָאה רהיא .רַאפ

 טָאה ,עיזַאטנַאפ רהיא ןיא טלָאהרעדיװ רעהפייוא ןהֶא טָאה איז עכלעוו ןוא ןַאמי
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 ,ןופרעד טציא ןיוש ןעסייוו עלַא ןוא ןעמעלַא רַאפ ןעפָא ךיוה רעד ןיא טגָאזעג איו
 עכלעוו טימ ,ןעשנעמ איד ןעגיוא איד ןיא ןעקוק וצ טציא טנאועג טינ טָאה איז
 ףור ַא ןעסילשעב טנַאקעג טינ וליפַא ךיז טָאה איז .ןעמַאזוצ טנהָאװעג טָאה איז
 ןהעגוצבָארַא טאהעג ארומ רהעמ ךָאנ טָאה ןוא ?עדיימ-טסנעיד רהיא ןהָאט וצ
 -רעוַאג איד ןוא ןהוז רהיא טרָאד ןעהעזרעד ןוא ןרעמיצ עטשרעטנוא איד ןיא
 ,ןיטנַאנ

 ןוא ריהט רהיא וצ טרעהענוצ גנַאל ןיוש ךיז טָאה ?עדיימ-טסנעיד איד
 טָאה אננא .רעמיצ ןיא ןיירַא ןיילַא איז ןיא טינ איז טפור איז זַא גידנעהעז

 .לעריימ איד .ןערָאװעג טיור זיא ןוא ןעגיוא איד ןיא רהיא ןהָאטעג קוק א ךילגַארפ
 ,טכודענ ךיז טָאד רחיא זַא גידנענַאז ,ןיירַא זיא איז סָאװ טנידלושטנע ךיז סָאה
 עלעטעצ א ןוא רעדיילק איד ןעגָארטעגנירַא טָאה איז .ןעננולקעג טָאה ןעמ זַא

 יַא ,טנָאמרעד איז טָאה יפטעב ןיטסריפ .יסטעב ןופ ןעוועג זיא עלעטעצ רעד
 עסענַארַאב ןוא אוואלאקראמ אזיל ןייז רהיא ייב ןעלעוו הירפ-רעד-ןיא טנייה

 -עיּפש ֹוצ ,וואמערטס רעטלַא רעד ןוא יקסשזולאק ,רערהערעפ ערעייז טימ ץלאטש

 | : יעקארק ןעמַאזוצ ןע;
 ךיא .םוידוטש-נעטיז ַא סלַא ,ןהָאט קוק ַא ןעטסנינייוו ןערהָאפוצ טמוק,

 ,יסטעב ןעבירשענ רהיא טָאה -- .ךייא טראוורע

 ,טצפיזענבא רעווש ךיז טָאה ןוא עלעטעצ םעד ןעזעלעגרעביא טָאה ַאננַא

 ,ןעקשונא טנָאזעג איז טָאה --- םינ ךָאז ןייק ףרַאד ןעמ ,טינ ךַאז ןייק ---
 ףיוא ךעלטשרעב איד ןוא ךעלשעלפ-םויפרעּפ איד טלעטשעגרעכיא טָאה עכלעוו
 ןיא ןיירא ?עװ ןוא ןהָאטנָא ךיילג ךיז לעװ ךיא ,העג --- לעשיט-ןעטעלַאוט םעד
 - ,טינ ךאז ןייק ףרַאד ןעמ .בוטש

 -נָא ןעביוהעגנָא טינ ךיז טָאה ַאננַא רעבָא ,ןעגנַאגעגסיױורא זיא אקשונַא
 ןעזָאלעגבָארַא דנעה ןוא ּפָאק ,עגַאל רעבלעזרעד ןיא ןעציז ןעבילבעג זיא ןוא ןהָאטוצ
 ןעכַאמ גידנעלעוו ,רעפרעק ןעצנַאנ ן'טימ טרעטיצעגפיוא איז טָאה זייוועלייוו ןוא

 ןיא ןערָאװעג טרעווילגרעפ רעדיוו זיא רונ ,סָאװ ןעגָאז רעדָא גנוגעוועב ַא סעּפע
 "! טָאג ןיימ ! טָאג ןיימ , : טלָאהרעדיוװ רעהפיוא ןהָא טָאה איז .עזָאּפ רעבלעזרעד
 טציא רהיא רַאפ ןעבָאה "רעניימ , טרָאװ סָאד טינ ,"טָאג , טרָאװ סָאד טינ רעבָא
 2 ,גנוטיידעב ןייק טַאהעג טינ

 ,ןָאיגילער רעד ןיא ענַאל רהיא רַאפ עטליה ַא ןעניפעגנ וצ קנַאדעג רעד
 -ַארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ייב ףליה ןעכוז וצ איוו ,דמערפ יוזא ןעוועג ךיוא רהיא זיא
 רעד ןיא טלעפייווצעג םינ לָאמ ןייק טָאה איז סָאװ ,ףיורעד גידנעקוק טינ ,שטיוו
 איד זַא ,טסואוועג טָאה איז .ןעגיוצרע ןעוועג זיא איז רעכלעוו ןיא ,ןָאיגילער
 -בָא ךיז לָאז איז סָאװ ןיירעד רונ ןייז ךילנעמ רהיא ראפ ןָאק ןָאיגילער ןופ ףליה
 .ןעבע? רהיא ןופ ןעניז רעד ןעוועג טציא רהיא רַאפ זיא סע סָאװ ,סָאד ןופ ןעגָאז
 רַאפ דחּפ ןעלהיפ וצ ןעביוהעגנָא טָאה איז רונ ,רעווש ןעוועג רונ טינ זיא רהיא
 .טכוזרעפ טינ לָאמ ןייק ךָאנ טָאה איז ןעכלעוו ,דנַאטשוצ ןעניטסייג םעיינ רהיא
 סעלַא טָאה ןעצרַאה ןיא רהיא ייב איו ,טלהיפעג טָאה איז .ןעבעל רהיא ןיא
 ערימ רַאפ טלעּפָאדענ לָאמַא ןרעוו ןעכַאז איוו ,גיכַאפייווצ ןערעוו וצ ןעביוהעגנא
 ,ארומ סָאה איז סָאװ רַאפ טסואוועג טינ ןיילַא זייוונעטייצ טָאה איז .ןעגיוא
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 טגנַאלרעפ איז וצ ןוא ענעזעוועג סָאד רַאפ ארומ טָאד איז וצ .טגנַאלרעּפ איז סָאװ
 טָאה איז ,ןייז טעוו סָאװ ,סָאד רַאפ ארומ טָאה איז רעדָא ןעוועג זיא סָאװ סָאד
 | ,ליוו איז סָאװ טסואוועג טינ

 גנולצולּפ גידנעלהיפרעד ,טגָאזעג ךיז איז טָאה -- .! ךיא והט סָאװ ,ךא,

 -עג ךיז איז טָאה ךיז וצ ןעמוקעגנ זיא איז ןעוו .ּפָאק ןעטייז עדייב ןיא גָאטייװ ַא
 טקירד ןוא ןעפיילש איד ןעבעל ראָאה ערהיא דנעה עדייב טימ טלַאה איז זַא ,טּפַאכ

 | .ןהעג ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ןעגנורּפשעגפיוא זיא איז .ייז
 ---ןעטרַאו אשזאירעס ןוא לעזַאמדַאמ איד ןוא ,גיטרַאפ זיא עפַאק סָאד ---

 זא ןעהעזרעד ןוא רעמיצ ןיא ןיירא רעדיוו זיא עכלעוו ,אקשונַא טגָאזעג טָאה
 .ענַאל רעבלעזרעד ןיא ךָאנ ךיז טניפעג איז

 עטרעטנומענפיוא ןַא ננולצולּפ טָאה -- ? אשזאירעפ סָאװ 4 אשזאירעפ ---

 עוו הירפ-רעד-ןיא ןעצנַאנ ן'רַאפ טשרע ךיז גידנענהָאמרעד ,ןהָאטעג גערפ ַא ַאננַא
 יי | | .ןהוז רהיא ןעג

 טרעפטנעעג טָאה -- טנידלושרעפ סעּפע ןיא ךיז טכוד ךיז טָאה רע ---

 | ,אלשונַא לעכיימשי ַא טימ
 | ? טגירלושרעפ ךיז טסייה סָאוװ ---
 רע טָאה ,רעמיצ ןיא ןעגעלעג ךייא ייב ךיז טכוד ןענייז סעקיפרעּפ ---

 | .ןעסעגענפיוא םענייא טייזורעקניליטש
 ןופ ץַאננַא טרהיפעגסיורא לָאמַא טימ טָאה ןהוז ןעגעוו גנורעניאיוע איד

 טָאה איז .ןענופעגנייא ךיז טָאה איז רעכלעוו ןיא ,עגַאל רעכילגנענסיואנוא רענעי
 ןופ עלָאר ,רענעבירטרעביא ?הָאוװבָא ,רעניטכירפיוא רענעי ןעגעוו טנַאמרעד ךיז

 ףיוא טָאה איז עכלעוו ,עלָאר איד ; ןעגעוו ןחוז רהיא ןופ טבעל עכלעוו ,רעטומ ַא
 טלהיפרעד דיירפ טימ טָאה איז ןוא ,רהָאי עכילטע עטצעל איד ןיא ןעמונעג ךיז
 א ןאראפ רהיא ייב ןיא ךיז טניפעג איז רעכלעוו ןיא ,עגַאל רעד ןיא וליפא זַא
 םוצ ןעבָאה טעװ איז סָאװ ,ןעגנוהיצעב איד ןופ גיגנעהבַאנוא זיא עכלעוו ,הכולמ
 רַאפ סָאװ ןיא .ןהוז רהיא זיא הכולמ עניזָאד איד ,ןיקסנָארוװ וצ רעדָא ןַאמ

 .ןהוז רהיא ןעפראווקעווַא טינ איז ןָאק ,ןעלעטשקעווַא טינ ךיז לָאז איז ענַאל ַא
 וצ יקסנָארװ לָאז ,ןעגָאיסיורא ןוא עדנַאש וצ ןעלעטשסױרַא איז ןַאמ רעד לָאז

 טָאה איז) ןעבעל ןעניננעהבַאנוא ןַא ןערוייפ ןעצעזטראפ ןוא ןעדעוו טלַאק רהיא |

 ןהוז םעד (םהיא ןעגנעוו ןהָאטעג קנייד ַא ףרואוורָאפ ןוא גנוקניירק טימ רעדיוו
 .ןעבעל ןיא קעווצ ַא טָאה איז .ןעזָאלרעפ טינ איז ןָאק

 -רעפ וצ ױזַא ןעלדנַאה טציא ףרַאד איז ; ןעלדנַאה פציא ףרַאד איז ןוא
 ,רהיא ןופ ןעמהענבא טינ םהיא לָאז ןעמ ,ןהוז רהיא טימ ענַאל רהיא ןערעכיז
 ךָאנ זיא סע רעדייא ןהָאט סָאװ ןעביוהנָא ךיילג ףראד ,לענש ןהָאט סָאד ףרַאד איז

 / ךיז זומ איז .ןעמונעגקעװַא טינ רהיא ןופ םהיא ךָאנ טָאה ןעמ גנַאל איוו ,טעּפש
 ןעגעוו קנַאדעג רעד .עגַאל רעדנעדעטַאמ רעגיזָאד רעד ןופ סיורא ןוא ןעגיהורעב

 -יהורעב איד ןעבעגעג רהיא טָאה ,ןהוז ן'טימ ןעדניברעפ איז לָאז סָאװ ,טָאהט ַא
 י ,םהיא טימ ץעגרע ןערהָאפקעװַא ; גנוג

 טימ זיא ןוא ןעטנוא ןעגנַאגעגבָארַא זיא ,ןהָאטעגנָא גיטסַאה ךיז טָאה איז
 ךילנהעוועג רהיא טָאה סע ואוו ,רעמיצ ןיא ןעגנַאגעגניירַא טירט ענעסָאלשטנע

. 4 



 אנינעראק אננא

 זיא ןעסייוו ןיא ןעגיוצעגנָא .ןיטנאנרעװַאג איד ןוא אשזאירעפ ,עפַאק טרַאוװרע
 / ּפָאק םענעגיובעגננייא טימ ןוא לעגיּפש ןרעטנוא שיט ןעבעל ןענַאטשעג אשזאירעס
 סָאװ טימ ,טייקמאזקרעמפיוא רעטנניירטשעגנָא ןופ קורדסיוא םעד טימ ,ןעקור ןוא
 -לעוו ,ןעמולב איד ןופ טכאמענ סעּפע רע טָאה ,רעטָאפ םוצ ךילנהע ןעוועג זיא רע
 .ןעגָארטעגניירַא טָאה רע עכ

 אשזאירעס .םינּפ ןענניירטש רעדנוזעב ַא טאהעג טָאה ןיטנַאנרעװַאנ איד
 "! ַאמַאמ ,א , : ןהָאט טפָא סָאד טגעלפ רע איוו ,ןהָאמעג יירשעג ַא דנעדיינש טָאה
 ,רעטומ רעד וצ ןהענוצ רע לָאז : ןעסָאלשטנענוא טלעטשעגבא ךיז טָאה רע ןוא
 ןעכַאמרעד ןעגידנע רעהירפ רעדָא ,ןעמולב איד ןהָאט ףרָאװ ַא ןוא איז ןעסירגעב
 ? ןעמולב טימ ןעמַאמ איד ןעטירנעב ןהענוצ ךָאנרעד ןוא ץנַארק םעד

 טלהעצרעד גנַאל ןוא יונעג ןיטנאנרעוואנ איד טָאה גנוסירגעב רעד ךָאנ

 טכארטעג טָאה איז ; טרעהעג טינ טָאה ַאננַא רעבָא ,גנולדנַאה סאשזאירעס ןעגעוו
 ,ןיינ, :ןעמהענטימ ןעפרַאד ןיטנַאנרעװַאנ איד ךיוא סעוו איז ביוא ,םעד ןענעוו
 ןוולַא ןערהָאפ לעװ ךיא -- ןעמַאלשעב איז טָאה -- ןעמהענטימ טינ איז לעװ ךיא

 ."ןהוז ן'טימ
 וידנעמהענ ,ַאננא טגָאזעג טָאה -- ריד ןופ טכעלש רהעז זיא סָאד ,אי --

 םהיא טָאה ןוא טקוקעג םהיא ףיוא טָאה ,גניירטש טינ לעסקַא ן'ראפ ?לעגניא םעד

 -רעפ רעד טגָאזעג איז טָאה -- עלייוו ַא רימ טיימס םהיא טזָאל -- ןהָאטעג שוק א
 טָאה ,דנַאה ןהפ ןהוז םעד גידנעזָאלסיױרא םינ ןוא ,ןיטנאנרעווַאנ רעטרעדנואוו
 .עעפַאק רהיא רַאפ ןענאטשעג ןיוש זיא סע ןעכלעוו ףיוא ,שיט םוצ טצעזעגנ ךיז איז

 ןעפערט וצ גידנעכוז ,טנָאזעג רע טָאה -- ןיינ ...ךיא ...ךיא ,ַאמַאמ ---
 .קיסרעפ םעד רַאט ןענירק טעוו רע סָאװ ,םינּפ רחיא ןופ קורדסיוא ןופ

 סיורא זיא ןיטנאנרעווָאג איד רונ איוו טגָאזעג איז טָאה -- אשזאירעס ---
 -? ןהָאט טינ רעטייוו סָאד ךָאד טסעוװו אוד רעבָא ,טכעלש זיא סָאד --- רעמיצ ןופ
 ? ךימ ךָאד טפבעיל אוד

 ןָאק , .ןעגיוא איד ןיא ןָא רחיא ןעפיול ןערהערט וא ,טלהיפענ טָאה איז
 "וצ ןייז ןיא גידנעקוקניירַא טגָאזעג ךיז איז טָאה -- ? ןעבעיל טינ םחהיא ןעד ךיא

 ןעד ןָאק ןוא -- קילב ןעטהערפרעד ךיוא טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא םענעקָארש

 טעוו ? ןעפארטשעב וצ ךימ ,רעטָאפ ן'טימ סנייא רַאפ ןייז ךיוא לָאז רע זַא ,ןייז
 טסילפעג ןיוש ןעבָאה ןערהערט איד "? ןעבָאה טינ תונמחר ןייק רָאנ רימ ףיוא רע

 ןענאטשעגפיוא גיטסַאה איז זיא ,ןעטלַאהעב וצ ייז םוא ןוא ןעקַאב ערהיא רעביא
 ,עטאררעט רעד ףיוא ןעפַאלענסיױרא טעמכ זיא ןוא

 ,רעטלַאק ןערָאװעג זיא נעט עטצעל איד ןופ סנעגער-םערוטש איד ךָאנ

 -יווצ ןעהעזעגכרוד ךיז טָאה עכלעוו ,ןנוז רעלעד רעד רעטנוא .רעטעוו רערהָאלק
 ,טלַאק ןעוועג טפול רעד ןיא ךָאד זיא ,רעטעלב ענעשַאועגבָא איד ןעש

 סָאװ קערש ןעכילרעניא ןופ ןוא טלעק ןופ ןהָאטעג רעטיצ ַא טָאה איז
 .טפארק רעיינ ַא טימ טּפַאכעננָא איז טפול רעשירפ רעד ףיוא טציא טָאה

 רעכלעוו ,ן'אשזאירעס טגָאזעג איז טָאה -- ן'עטעירַאמ וצ העג ,העג ---
 קירוצ ןוא ןיה ןהעגמורַא ןעביוהעגנָא טָאה איז ןוא רהיא וצ ןעגננַאנעגסיױרא זיא

 .רעפ טינ רָאג רימ ייז ןעלעוו, .עסַאררעט ןופ ךיּפעט םענעיורטש םעד רעביא
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 טָאה -- '?ןייז טנָאקעג טינ שרעדנַא טָאה סָאד איוו ןהעטשראפ טינ ,ןעהיוצ
 ךיז טביוה המשנ רהיא ןיא איוו ,טלהיפרעד איז טָאה רעדיוו ןוא .טגָאזעג ךיז איז

 איז טָאה -- ןעטכַארט טינ ףרַאד ןעמ ,ןיינ ,ןיינ, --- ייווצ ןיא ןעלּפַאצ ןָא סעלַא
 -טימ ןעמעוו ? סָאװ וצ ? ןיהואוו .ןעכַאמ גיטרַאפ ךיז ףרַאד ןעמ --- טגָאזעג
 ןוא ןעקשונא ןעמהענטימ .גוצ-דנעבַא םעד טימ אווקסאמ ןייק ,אי ? ןעמהענ
 -ייב ייז ןעמ ףרַאד רעהירפ רעבָא .ןעכַאז עטסגידנעווטיונ זיולב ןוא ן"אשזאירעס
 ןוא טעניבַאק ןיא טצעזעג ךיז טָאה ,םייהַא קעװַא ?ענש זיא איז ,"ןעביירש ןעד

 + + ןַאמ םעד ןעבירשעגנָא טָאה
 ןיא ןעביילב טינ רהעמ ךיא ןָאק ,ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ ,םעד ךָאנ,

 -עב טינ ןיב ךיא .ןהוז םעד ךיז טימ םהענ ןוא קעװַא רהָאפ ךיא .זיוה רעייא

 ןרעטלע איד ןופ ןעמעוו טימ טינ ךיא סייוו םוראד ןוא עצעזעג איד טימ טנאק
 ןָאק םהיא ןהֶא םוראוו ,ךיז טימ םהיא םהענ ךיא רעבָא ; ןהוז רעד ןעביילב ףרַאד :
 -  ",רימ ייב ןייז םהיא טזָאל ,גיהטומסיורג טייז .ןעבעל טינ ךיא |

 גנודנעוו איד רעבָא ,ךילריטַאנ ןוא לענש ןעבירשעג איז טָאה ץיַאלּפ םעד זיב

 -גיטיונ יד ןוא טנעקרענא טינ םהיא ןיא טָאה איז סָאװ ,טייקגיהטומסיורג ןייז וצ

 ; טלעטשעגבָא ָאד איז טָאה דנערהיר ףעירב םעד ןעגידנע וצ טייק
 -אוו ,טינ ךיא ןָאק הטרח ןיימ ןוא דלוש רענענייא ןייס ןעגעוו ןעדייר,

 , . . םור
 ןיא דנובנעמאזוצ ןייק גידנעניפעג טינ ,טלעטשענבָא ביז איז טָאה רעריוו

 טָאה ,"טינ ךַאז ןייק ףרַאד ןעמ --- טגָאזעג ךיז איז טָאה ןייג, : ןעקנַארעג ערהיא

 ןענעוו טרָאװ ןייק גיזנענַאמרעד ,ןעבירשעגרעביא םהיא טָאה ,ףעירב םעד ןעסירוצ
 | | | .טלעג'ןרעפ יױזַא םהיא טָאה איז ןוא ,הטומסיורג

 ינָא טָאה איז .ן'יקסנארוו וצ ןעביירשנָא ןעמ ּפראד ףעירב ןעמטייווצ א
 ןעבעילבעג זיא ןוא "טרהעלקרע ןַאמ םעד בָאה ךיא :  ןעביירש וצ ןעביוהעג
 ,בָארג ױזַא ןעוועג זיא סָאד .רעטייוו ןעביירש וצ חכ ןייק גידנעבָאה טינ ,ןעציו
 איז טָאה -- ? ןעביירש םהיא ךיא ןָאק עשז סָאװ ןוא / .ףךילבייוו טינ ױזַא

 טָאה איז ,םינּפ רהיא טקעדאב רעדיוו טָאה עדנַאש ןופ בראפ ַא .טגערפעג ךיז

 ּטָאה םהיא וצ סורדרעמ ןופ ?היפעג ַא ןוא טייקגיהור ןייז ףיוא טנאמרעד ךיזי

 רעד טימ עלעגיוב םעד ךעלקיטש עניילק ףיוא ןעסיירוצ וצ ןעגנואווצעג רהיא|
 טגָאזעג ךיז איז סָאה -- 'טינ ךאז ןייק ףראד ןעמ, .עזארפ רענעבעירשעגנָא ||

 רעד ןוא ןיטנַאנרעװַאג רעד טרהעלקרע טָאה ,ןעביוא ףיורא רעדיוו זיא איז ןוא

 ראפ ןעמונעג ךיילג ךיז טָאה ןוא ,עווקסאמ ןייק טרהָאפ איז זַא טפַאשרעניד

 | .ןעכאז ןעקאּפנייא
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16: 

 ,ןעייקאל ןעגנאגעגמורַא ןענייז גנונהאוװ-רעמוז ןופ ןרעטיצ עלא רעביא

 ןעדאמאק ןוא סעפאש .ןעבַאז גידנעגָארטסיױרפ ןעטסניד ןוא רעניד ,רענטרעג

 } קירטש ךָאנ לעמערק ןיא ןעפָאלעג ןעמ זיא ?הָאס ייווצ ; טנעפעוצ ןעוועג ןענייז

 יסאק ייוצ  .רעיּפאּפ-סגנוטייצ טרעגלעוועגמורַא ךיז טָאה ענַאלראפ רעד ףיוא

 יָאפ ןיא ןערָאװעג ןעגארטעגניירַא ןענייז ןעדעלּפ עטקאפעגנייא ןוא קעז ,םנעט

 .רהָאפוצ ןעבעל ןענַאטשעג ןענייז ךעלרהופ ייווצ ןוא עטעראק ַא .רעמיצ-רעד

 עכילרעגיא רהיא ןעסעגראפ טייברא רעד ןופ טעּפמיא ןיא טָאה עכלעוו ,אננא
 -עגנייא טָאה ןוא םעניבאק רהיא ןיא שיט ןעבעל ןענַאטשעג ןיא ,גנוגערפיוא

 ןופ שיור םעד ףיוא ןעזיוועגנָא רהיא טָאה אקשונא ןעוו ,שַאטעיייר רהיא טקאמ

 טָאה ןוא רעטסנעפ ןיא ןהָאטעג קוק ַא טָאה איז .שזאּפיקע םענערהָאפעגוצ א

 טָאה רע .טקישעג טָאה שטיוואדדנַאסקעלא ייסקעלא סָאװ רעיריק םעד טנעקרש

 .רדיט ןיא ןעגנולקעו

 ךיז טָאה ןוא טגָאזעג איז טָאה -- סניווא זיא טרָאד סָאװ העז העג --

 ןעמהענוצנא טיירעב גידנעייז ,דנעה עטגיילעגפיונוצ טימ לעטופ ןיא טצעזענ

 טיט טעקַאּפ ןעקיר א ןעגָארטעגניירַא טָאה יעקאל רעד  .,ןייז טינ לָאז סע סָאװ

 .טפירשדנַאה סע'שטיווָאדדנַאפקעלא ייסקעלא
 רע טָאה -- רעפטנע ןא ןעגניירב וצ להעמעב םעד טָאה רעירוק רעד ---

 : | .טגָאזעג
 איז טָאה סױרַא זיא רע רונ איוו ןוא טרעפטנעעגנ איז טָאה -- טוג --

 ןעלאפעגסיורַא זיא םהיא ןופ  .ףעירב םעד ןעסירעגפיוא רעגניפ עדנרעטיצ טימ

 .עטשטיינקעג טינ ךָאנ ,לעדנָאב א ןיא עטּפעלקראפ .,סעיצַאנניסא לעקעּפ ט

 .ערנע ןופ ןעזעל ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ףעירב םעד ןעמונעגפיורא טָאה איו
 לעימ גייל ךיא ,ךיז ןעביילקרעביא ןעגעוו ןעגנוטיירעברַאפ טכַאמעג בָאה ךיא,
 איז .ןעזעלעגרעביא איז טָאה -- .טעבעג ןיימ ןופ גנולעיפרע רעד ףיוא טכיוועג
 -רעביא רעדיוו ןאד טָאה ןוא קירוצ ףיוא רעטייוו ןעניוא איד טימ ןעפָאלעג זיא

 טָאה טגידנעעג טָאח איז ןעו .ףוס ן'זיב ביוהנֶא ןופ ןיוש ףעירב םעד ןעזעלעג

 . -קערש ַאוַא טריסאּפ טָאה רהיא טימ זא ןוא טלַאק זיא רהיא זא ,טלהיפרעד איז

 | .טראוורע טינ טָאה איז ןעכלעוו ,קילגנוא רעכיל

 טלהעצרעד טָאה איז סָאװ ףיורעד טָאדעג הטרח איז טָאה הירפ-רעד- ןיא
 ױזַא ןעביילב ןעלָאז רעטרעוו איד זא ,סנייא זיולב טלָאװעג טָאה ןוא ןאמ םעד
 רעטרעוו ערהיא עקַאט טנעקרענא ףעירב רעניזָאד רעד ןוא .טגַאזעג טינ איוו
 טָאה סציא רעבָא .טגנאלרעפ איז סָאװ סָאד רהיא טיג ןוא עטנַאזעג טינ סלַא

 סָאװ ,סעלא ןופ רעכילקערש סלַא טלעטשעגרָאפ ףעירב רעגיזָאד רעד רהיא ךיז

 | .ןעלעטשרָאפ טנַאקעג ןיא סע ןעוו ךיז טָאה איז |

 ןיא רע ,סיוועג -- ןהָאטעג גָאז א איז טָאה -- ! טכערעג .! טכערעג;

 ַא ,אי ! גיהטומסיורג זיא רע ,טסירק א זיא רע ,טכערעג נידנעטש ךָאד

  רימ רעסיוא טינ רענייק סייװ סָאד א ! שנעמ רעטפַאהלעקע ,רענירדינ
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 טינ סָאד ןָאק ךיא ןוא ,ןעהעטשראפ ןענָאק טינ רָאג סָאד טעװו רענייק ןוא
 א ,רעכילררע ןא ,רעכילטיז ַא ,רעמורפ א זיא רע : ןעגָאז ייז .ןערהעלקרע
 ןעסייו יז .ןעהעזעג בָאה ךיא סָאװ ,טינ ןעהעז ייז רעבָא ; ןַאמ רעגולק
 סָאװ סעלַא טק טשעג טָאה ,ןעבעל ןיימ טקיטשעג רע טָאה רהֶאי טכא איוו טינ
 טכארט ַא טינ להָאמ ןייא ;ייק טָאה רע זַא -- רימ ןיא סעגידעבעל ןעוועג זיא
 .ניטיונ זיא עבעיל ןעמעוו ,רעמיצנעיורפ עגידעבעל ַא ךָאד ןיב ךיא זא ,ןהָאטעג
 ןיא רע ןוא טגידיילעב ךימ רע טָאה טירש רעדעי ףיוא איוו טינ ןעסייוו ייז
 עניימ עלַא טימ ,טכוזעג גינייוו ןעד ךיא בָאה .ךיז טימ ןעדעירפוצ ןעבילבענ
 ןעד ךיא בָאה ? ןעבעל אוא ראפ גנוניטכערעב א ןעניפעג וצ טכוזעג תוחוכ

 ןיוש בָאר ךיא ןעוו ,ןהוז םעד ןעבעיל ,םהיא ןעבעיל וצ ךיז טעוועראטסעג טינ

 ןוא טייצ איד ןעמוקעג זיא סע רעבָא ? ןַאמ םעד ןעבעיל טנַאקעג טינ רהעמ
 "ידעבעל א ןיב ךיא זא ,ןערַאנ טינ רהעמ ךיז ןָאק ךיא זַא ןעהעזרעד בָאה ךיא
 סָאװ אזא ןעפַאשעב ךימ טָאה טָאג סָאװ גידלוש טינ ןיב ךיא זַא ,שנעמ רעג
 ,ןעטיוט רעסעב ךימ רע טלָאװ 4 טציא זיא סָאװ ןוא .ןעבעיל ןוא ןעבעל ?יוו

 ךיא ,ןענארטרעפ טנַאקעג ךָאנ סעלא סָאד טלָאװ ךיא --- ןעטיוט םהיא רע טלָאװ
 ". .. . רע ,ןיינ רעבָא ,ןעהייצרעפ טנַאקעג ךָאנ סעֶלַא טלָאװ |

 טעוװ רע ? ןהָאט סעװ רע סָאװ ןעפָארטעג טינ סָאד ךיא בָאה איו,
 -יילב סעוװו רע ,רעטקַארַאכ ןעגירדינ ןייז ראפ ךיז טסאּפ סע סָאוו ,סָאד ןהָאט

 -יאור רעגירדינ ְךָאנ ,רעגרע ְךָאנ רע טעוװו עטריניאור ַא ךימ ןוא ,טכערעג ןעב
 ןוא ךייא טראוורע סע סָאװ ןענעכערסיוא ןיילַא טנָאק רהיא, -- '. . . . ןערינ
 סָאד ,א, .ףעירב ןייז ןופ רעטרעוו איד טנאמרעד ךיז איז טָאה ,"ןהוז רעזנוא
 ערעייז טיול ןוא ,ןהוז םעד רימ ןופ ןעמדענבָא טעוװ וע זַא קאנושארטס ַא זיא

 .ןרעוו ןהָאטעג סָאד ןָאק אמתסמ עצעזעג עשירַאנ
 ןיא טינ טביולג רע ? סָאד טגָאז רע סָאװ ראַפ ,ןעד ךיא סייוו רעבָא;

 ?היפעג ןעגיזָאד םעד טטאה רע ,טסאה רע רעדָא ןהוז םוצ ךיוא עבעיל ןיימ

 ןָאק ךיא ,,ןעפראווקעווַא טינ ןהוז םעד לעוװ ךיא זַא ךָאד סייוו רע רעבָא ,םעניימ

 ,םעד טימ וליפא ןעבעל סינ ךיא ןָאק ןהוז םעד ןהִא זא ,ןעפראווקעווַא טינ םהיא
 ןהוז םעד ןעפראווקעווַא לָאז ךיא ןעו זא ,סייוו רע רעבָא ,בעיל ךיא ןעכלעוו

 -נעיורפ ענירדינ ,עניימעג א איוו ןעלדנאה ךיא לעֹוו ,םהיא ןופ ןעפיולטנא ןוא
 סנױזַא ןעטפערק איד ןעלהעפ ןעלעוו רימ זַא ,סייוו ןוא רע סייוו סָאד ,רעמיצ
 יב | ",ןהָאט וצ

 .טנאמרעד ךיז איז טָאה -- 'רעהירפ איוו ןהעגנֶא ףראד ןעבעל רעזנוא,

 ננונינייּפ א ןעוועג זיא ןעבעל עניזָאד סָאד אי, ףעירב ןייז ןופ עזארפ ַא ףיוא
 טנייה .טייצ רעטצעל רעד ןיא גונעג ךילקערש ןעוועג זיא סע ; ךיוא רעהירפ
 ךיא ןא סייוו רע ,סעלַא ךָאד סייוו רע ןוא ? טציא ןייז ןיוש סָאד טעוװ סָאװ

 רע ; בעיל ךיא סָאװ ,םעהטא ךיא סָאװ ףיורעד ןעבָאה טינ הטרח ןייק ןָאק
 -סיורַא טינ ךאז ןייק ןופרעד טעוװ טייקשלַאפ ןוא ןעגיל רעטיוא זַא ,ךָאד סייוו

 ,סייוו ךיא ,םהיא ןעק ךיא .ןערעטַאמ רעטייוו ךימ ףראד רע רעבָא .,ןעמוק

 ןופרעד טָאה ןוא ,רעסאוו ןיא שיפ ט איו ,ןעניל ןיא םורַא טמיווש רע זַא
 לעװ ךיא ; ןהָאטנא סינ ןעגינעגראפ םעד םהיא לע ךיא ,ןיינ רעבָא .האנד
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 ; ןערעטנאלּפרעפ ךימ ליוו רע עכלעוו ןיא ,ןעניל ןופ סבעווניּפש סָאד ןעסיירוצ
 ןוא ןעניל ןיא ןעבעל רעדייא רעסעב ץלַא .ןייז טעװ סע סָאװ ןייז ךיז נעמ

 | | ",טייקשלַאפ
 ןעד זיא ? איו רעבָא ! רעניימ טָאג ! טָאג ןייפ 4 איוו רעבָא,

 טָאה -- '. . .. } ךיא איוו ,ךילקילגנוא יוזא ןעוועג רעמיצנעיורפ ַא זיא טינ ןעוו
 | | טכארטעג איז

 טָאה -- { ןעסיירוצ לעװ ,ןעסיירוצ לעװו !  ןעסיירוצ לעוו ךיא = ,ןייג --
 .ןערערהט ערהיא גידנעטלַאהקירוצ ןוא גידנעגנירּפשפיוא ןהָאטעג יירשעג ַא איז

 רעדנַא ןַא םהיא ןעביירשוצנָא ,שיט-ביירש םוצ ןעגנַאנעגוצ זיא איז ןוא
 -םיא סינ טעוװ איז זַא ,ןיוש טלהיפענ ןעצרַאה ןיא ףעיט טָאה איז רעבָא .ףעירב
 ןופ ןהעגוצסיורא ןייז דנַאטש םיא טינ טעװ ,ןעסיירוצ וצ ךַאז ןייק ןייז דנַאטש
 .ןייז טינ לָאז ענַאל איד ךילרהחענוא ןוא שלַאפ איוו ,עגַאל רעד

 ךיז לָאז טָאװ טָאטשנא רעבָא ,שיט-ביירש םייב טצעזענ ךיז טָאה איז

 טָאה ,שיט ן'םיוא דנעד איד טגיילעגפיורא איז טָאה ,ףעירב ַא ןעביירש ןעמהענ
 -םיורטוצ ןוא גידנעּפילכ ,טנייוואוצ ךיז טָאה ןוא ּפָאק רחיא טגיילעגפיורא ייז ףיוא
 רהיא סָאװ ,טנייוועג טָאה איז .רעדניס ןענייוו סע איוו ,ץרַאה עצנַאג סָאד גידנעל

 ןיא ,זיא רהיא טימ סָאװ ןעמיטשעב ,עגַאל רהיא ןעכַאמ רהָאלק ןעגעוו םיורט |
 טעוו סעֶלַא וַא ןיוש סיוארָאפ טסואוועג טָאה איז .רעמיא ףיוא ןערָאוװעג בורח
 -ענ טָאה איז .ןעטלַא םייב רעדייא רעגרע לעיפ ְךָאנ ןוא ןעטלַא םייב ןעביילב
 סָאװ ןוא טפַאשלעזעג רעד ןיא ןעמונרַאפ טָאה איז סָאװ עלָאר ענעי זַא ,טלחיפ

 עגיזָאד איד זַא ,טסוּפ ױזַא סלַא טלעטשעגרָאפ רהיא ךיז טָאה הירפ-רעד-ןיא טשרע
 סָאד ןעטייברעפ וצ ןייז דנַאטש םיא טינ טעוװ איז זַא ןוא רעייהט רהיא זיא עלָאר
 ןַאמ םעד ןעפרָאװעגקעװַא סָאה סָאװ ,יורפ א ןופ עלָאר רעכילדנעש רעד ףיוא
 זַא ,טסואוועג טָאה איז ;קינווָאבויל ַא טימ ןעבעל קעװַא זיא ןוא ןחוז םעד ןוא
 .ןייֵלַא ךיז ןופ רעקרַאטש ןייז טינ איז סעוו ןעוערַאטס טינ ךיז לָאז איז איוו
 ןעביילב גיביוא טעוװ ןוא ,עבעיל עיירפ ןייק ןעכוזרעפ טינ לָאמ ןייק טעוװ איז

 טעוװ ןעמ זַא ,ןרעטיצ גידנעטש ןעפרַאד טעװ עכלעוו ,יורפ עשירעכערברעפ א
 עבעיל רעד בעילוצ ןַאמ רהיא ןופ ןירערַאנכָא םלַא עדנַאש רהיא ןעלעטשסיורא
 ןענַאק טינ לָאמ ןייק טעוװ איז ןעמַאזוצ ןעכלעוו טימ ,ןעשנעמ ןעדמערפ א ןופ
 ,ןעבעל ןעכילטפַאשניימעג ַא ןערהיפ)

 זיא טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא ןייז סָאד טעוו ױזַא זַא ,טסואוועג טָאה איז
 טימ וליפא ןעלעטשרָאפ טנַאקענ טינ ךיז טָאה איז זַא ,ךילקערש יוזא ןעוועג סָאד
 -ייוו סע איוו ,טלַאהבָא ןהֶא טנייוועג טָאה איז ןוא .ןעגידנע ךיז ןָאק סָאד סָאװ
 .רעדניק עטטארטשעב ןענ

 -עג איז ןעבָאה ,טרעהרעד טָאה איז עכלעוו ,ייקאל םעד ןופ טירט איד
 איז סָאה ,םינּפ רהיא םהיא ןופ גידנעטלַאהעכ ןוא ,ךיז וצ ןעמוק וצ ןעגנואווצ
 | .ןעבירשעג טלָאװ איז איוו טלעטשרַאפ ךיז

 ,ייקאל רעד טעדלעמעג טָאה -- רעפטנע ןַא טעב רעירוק רעד --
 .לעוו ךיא .ןעטראוו רע לאז -- ַאננַא טגָאזעג טָאה -- אי ? רעפטנע ןַא -- = |

 ,ןעגנילקנָא
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 ךיא ןָאק סָאװ -- טכַארטעג איז טָאה -- ? ןעביירש ךיא ןָאק סָאװ; |

 רעדיוו "? ךיא בעיל סָאװ ? ךיא לי סָאװ ? ךיא סייוו סָאװ ? ןייֵלַא ןעסילשעב |

 איז ,ןעצרַאה רהיא ןיא טײקכַאפייווצ ַא רָאפ טמוק סע זַא ,טלהיפרעד איז טָאה

 טּפַאכעגנָא ךיז טָאה ןוא להיפעג ןעגיזָאד םעד רַאפ ןעקָארשרעד רעדיוו ךיז טָאה

 ןעהיצוצבא םוא ןעניז ן'םיוא ןעמוקעג זיא רהיא סָאװ ,ךַאז רעטשרע רעד רַאפ-

 ןיא איז טָאה ױזַא) ןעײסקעלַא ןעהעז הרַאד ךיא , .ךיז ןענעוו ןעקנַאדעג ערהיא

 ךיא סָאװ ןעגָאז רימ זיולב ןָאק ןײלַא רע (ןיקסנָארוװ ןעפורעג ןעקנַאדעג ערהיא

 ךיא לעװ טרָאד זַא ןייז ןָאק סע ,יסטעב וצ ןערהָאפרעבידרַא לעוװ ןיא .ןהָאט ףרַאד

 טשרע זַא ,ןעסעגרַאפ רָאנ ךיז טָאה ןוא טגָאזעג ךיז איז טָאה ,"ןעפערט םהיא

 ַאיַאקסרעווט ןיטסריפ ייב ןייז טינ טעוװ איז זַא ,טגָאזעג םהיא איז טָאה ןעטכענ

 ךיוא רע םעוו ןייז טינ טעװ איז ביוא זַא טרעפטנעעג ףיורעד רהיא טָאה רע זַא ןוא

 ןעבירשעגנָא טָאה ןוא שיט םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא איז .ןעגרָאמ ןערהָאּפ טינ ןיהַא

 איז טָאה גידנעגנילקנא ןוא ".א .ףעירב רעייא ןעטלַאהרע בָאה ךיא , : ןַאמ םעד

 .ייקאל םעד טגנַאלרעד ףעירב םעד
 -נירַא זיא עכלעוו ,ןעקשונא טגָאזעג איז .טָאה -- טינ ןערהָאפ רימ ---

 .ןעמוקעג
 ? טינ ןעצנַאג ןיא ראג --
 טסייה ןוא ,ןעגרָאמ זיב לייווחעד ןעכַאז איד טינ רעבָא טמהענוצ ,ןיינ ---

 .ןיטסריפ רעד וצ רהָאפ ךיא .עטערַאק איד ןעזָאלרעביא |
 ? ןעטיירגנָא ךיא לָאז דיילק ַא רַאפ סָאװ --

17 

 ןיטסריפ סָאװ ּףיוא ,ןעליּפש-יעקארק ײטרַאּפ רעד ןופ טפַאשלעזעג איד
 ןעמַאד ייווצ ןופ ןהעטשעב טפרַאדעג טָאה ן'ַאננַא ןעדַאלעגנייא טָאד ַאיַאקסרעװט
 .רערהערעפ ערעייז טימ

 םעיינ א ןופ סנירעהעטשראפ איד ןעוועג ןענייז ןעמַאד ייווצ עגיזָאד איד
 -כאנ ַא םעּפע ןופ גנֹומהַאכָאנ סלַא ,ןעגָארטעג טָאה רעכלעוו ,זיירק רעגרוברעטעּפ
 ןעמַאד עגיזָאד איד ."טלעוו רעד ןופ רעדנואוו רעטעביז רעד, ןעמָאנ םעד ;גנומהַא
 ןיירק ַא רעבָא ,זיירק ןעכילטפַאשלעזעג ןערעכעה םוצ ,תמא ,טננַאלעב ןעבָאה
 רעסיוא .טכוזעב טָאה אננַא ןעכלעוו ,זיירק םענעי וצ ךילדנייפ ןעוועג זיא סָאװ
 -ייא ןעוועג זיא סָאװ ,וואמערטס רעטלַא רעד ,זיירק םעד ןופ רענייא זיא ,םעד
 אזיל ןופ רערהערַאפ ןוא גרוברעטעּפ ןופ ןענַאזרעּפ עטסכיירסולפנייא איד ןופ רענ-
 דנַאסקעלַא יײסקעלַא ןופ אנוש ַא רעטמַאעב-סגנורעינער סלַא ןעוועג ,וואלעקראמ-

 ,שטיוװָאר
 .וצ ןוא ןערהָאפ טלָאװעג טינ ַאננַא טָאה ןעכַאזרוא עניזָאד איד רעביא

 ,עלעטעצ .סַאיַאקסרעװט ןיטסריפ/ ןיא גנוטיידנָא איד ןעוועג סָאד זיא םעד בעיל
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 ןערהָאפ ןיהַא טלָאװעג ַאננַא ןיוש טָאה טציא רעבָא .ןעמוקעב טָאה אננַא סָאװ
 ןיטסריפ רעד וצ ןערהָאפוצ ןעמוקעג זיא איז .ןיקסנָארװ טרָאד ןעפערט וצ םוא
 | .טסעג ענירעביא איד ןופ רעהירפ

 ןעמוקעגניירַא ךיוא זיא ,ןעמוקעגניירַא זיא איז סָאװ טונימ רעד ןיא

 .רעקנוי-רעמַאק ַא ףיוא ךילנהע ,ןעדראבנעקאב עטמאקרעפ טימ ייקאל ס'יקסנָארוװ
 טָאה ,לעטיה ןייז גידנעמהענבָארַא ןוא ,ריחט רעד ייב טלעטשעגבא ךיז טָאה רע

  ןַאד ךיז טָאד ןוא טנעקרעד םהיא טָאה אננַא .ריהט ןיא ןעזָאלעגכרוד איז רע
 טינ רעהַא טעװ רע ןַא ,טגָאזעג ןעטכענ ֿסָאה יקסנָארוװ זַא ,טנַאמרעד טשרע

 .ןעמוק
 טרעהעג איז טָאה ,רעמיצ-רעדָאפ ןיא לעטנַאמ רהיא גידנעמהענבָארַא = |

 ַא ןעבעגענרעביא טָאה ןוא "ןיטסריפ רעד וצ ףַארג ם'ןופ , טנַאז ייקאל רעד איו
 ,ץירּפ ןייז טציא ךיז טניפעג סע ואוו ןהָאט גערפ ַא טלָאװעג טָאה איז ,עלעטעצ

 לָאז רע ,ףעירב א םהיא ןעקיש ,קירוצ ךיז ןערדעקמוא טלָאװעג ךיז טָאה רהיא

 טנַאקעג טינ ןיוש טָאה איז רעבָא .םהיא וצ ןערהָאפ ןייֵלַא רעדָא רהיא וצ ןעמוק
 ךיז ןעבָאה סע : עטירד סָאד טינ ןוא עטייווצ סָאד טינ ,עטשרע סָאד טינ ןהָאט
 ןעמוקעגנָא זיא איז זַא טעדלעמעג ןעבָאה סָאװ ,ךעלקעלנ איד ןערעה טזָאלעג ןיוש
 -עג רעד ייב ניטרעפ ןענַאטשעג ןיוש זיא ייקאל סַאיַאקסרעװט ןיטסריפ ןוא

 .ןערעמיצ ערעניא איד ןיא ןהעגוצכרוה רחיא רַאפ גידנעטרַאװ ,ריהט רעטנעפע
 טשניוו .ןעדלעמ ךיילנ רהיא טעװ ןעמ ,ןעטרָאג ןיא זיא ןיטסריפ איד ---

 ,ייקאל רעטייווצ רעד רחיא טגָאזעג טָאה --- ? ןהעגוצניירַא ןעטראג ןיא טינ רדיא
 | .רעמיצ ןעטייווצ ןיא

 ןעוו איוו טמיטשעבנוא ןוא רהָאלק טינ רעדיוו ָאד ןעוועג זיא ענַאל רדיא
 ןָאק איז םוראוו ,רענרע ךָאנ ןעוועג זיא סָאד ןוא .םייח רעד ןיא ןעוועג זיא איז

 ,טינ ןהעגקעווַא ,טינ ןיוש איז ןָאק ןעהעז ןיקסנָארוװ ,ןהָאט טינ ךָאז ןייק ָאד ךָאד

 ןוא דמערפ רהיא זיא סָאװ ,טפַאשלעזעג אזַא ןיא ןוא ןיוש איז זומ ָאד ןעביילב
 איז רעבָא .טפשאטנַאקעב רעיינ אזַא וצ טציא טנעלענפיוא טינ רָאג זיא איז

 -עג סָאד סָאה איז ; טדיילקעג רהיא טָאה רעכלעוו ,םויטסאק א ןיא ןעוועג זיא
 -םוא עניטראסיורג איד ןעוועג זיא םורא ,ןיילא טינ ןעוועג זיא איז ןוא ,טסואוו
 ץלַא ןעועג םעד רעביא זיא רהיא ןוא ,טנהָאװעג זיא איז רעכלעוו וצ ,גנובעג
 .ןהָאט וצ סָאװ ָאד ןעטכַארט וצ טָאהעג טינ טָאה יז .םייהרעד ןיא רעדייא רעטכייל
 .ךיז ןופ ןיילַא ןהָאטעג ךיז טָאה סעלַא

 ,םויטסאק ןעסייוו רהיא ןיא ןענעקטנַא ןעמוקעג רהיא זיא יסטעב ןעוו
 ,ןהָאטעג ?עכיימש ַא אננַא טָאה ,ץנַאגעלע ןייז טימ טשַאררעביא איז טָאה רעכלעוו
 טימ ןעגנַאגעג ןיא איַאקסרעווט ןיטסריפ .ןעוועג דימת זיא רעגייטש רהיא איוו

 ןוא עטדנאוװרעפ א ערהיא ןעוועג זיא עכלעוו ,ןייליירפ ַא טימ ןוא ןעשטיוועקשוט
 לָאז איז ,דיירפ סיורג טימ טקישעג ןעבָאה ץניווָארּפ ןופ ןרעטלע איד עכלעוו
 .ןיטסריפ רעטמהירעב רעד טימ רעמוז ַא ןעגניירברעפ

 יסטעב םוראוו ,סערעדנוזעב םעּפע ןייז גיטנעק טזומענ טָאה ןאננַא ןיא |

 .טקרעמַאב רהיא ךיילנ סָאד טָאד
 גידנעקוקנייא ,אננַא טרעפטנעעג סָאה -- ןעפַאלשעג טכעלש בָאה ךיא ---
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 -רעפ טָאה איִז איוו ,ןוא ןעגעקטנַא ייז ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ייקאל םעד ןיא ךיז !
 | .ףעירב ס'יקסנָארוװ ןענָארטעג טָאה ,ןענַאטש

 ---יסטעב טגָאזעג טָאה -- ןעמוקעג טייז רחיא סָאװ ןיב ךיא ןרעג איוו ---
 ןענַאװ זיב עעהט טסַאט ַא ןעקנירטסיוא טלָאװעג סָאוװ-רונ בָאה ןוא דעימ ןיב ךיא
 ךיז איז טָאה -- טונ ױזַא ןייז טפרַאדעג טלָאװ רהיא ןוא ,ןעמוקנָא ןעלעוו ייז
 -ארק םעד ןעקוקכָאנ ןעשַאמ טימ ןהעג ןוא --- ןעשטיוועקשוט וצ ןהָאטעג דנעוו ַא
 םייב ןעלעוו רימ .זָארנ איד ןעטינשעגרעטנוא טָאה ןעמ ואוו טרָאד ,דנורג-יעק
 ,ט עש ט יווָאק ייא וועה ?'יוו ,ןעדיירכרוד גיצרַאד ךיז עעהט
 קירד ַא לעכיימש ַא טימ ןַאננַא וצ ןהָאטעג רהעק ַא ךיז איז טָאה --- ? רהַאװ טינ
 ,םעריש-ןענוז םעד ןעטלַאהעג טָאה עכלעוו ,דנַאה רהיא גיד'נהָאט

 ךֶאֹנ ןומ ךיא ,ןעביילב טינ ךיוא גנַאל ַאד ןָאק ךיא זַא ,טרפב ןוא ---

 לרָאמ טרעדנוה רהיא בָאה ךיא ,עד ערווו רעטלא רעד וצ ןערהָאפרעכירַא
 דנעסיוטשבא ןעוועג זיא ןעניל רעכלעוו רַאפ ,ַאננַא טגָאזעג טָאה -- ןעכָארּפשרעפ
 ןוא ךַאפנייא רונ טינ ןערָאװעג טציא רהיא רַאפ זיא רעבָא ,רוטַאנ רהיא טיול
 טלָאװ איז .ןעגינגרעפ סטכַאמעג וליפא רהיא טָאה רונ ,טפַאשלעזעג ןיא ךילריטַאנ
 סָאװ ,ךַאז א טגָאזעג טציא סָאד איז טָאה סָאװ וצ ןערהעלקרע טנַאקעג טינ ןיילַא

 ןיולב טנָאזעג סָאד טָאה איז .ןהָאט וצ טכַארטעג טינ ?הָאמ ןייק רָאנ טָאה איז
 ןרעכיזרעפ זיא סע יו יז ףרַאד ,ןייז טינ ָאד טעוו יקסנָארוװ יו ױזַא זַא גידנעקנייד

 איז לייוו ,טייצ רעדעי וצ ןענַאד ןופ ןהענקעװַא ןענָאק וצ טייהיירפ איד ךיז רַאפ
 דיירסיוא ןַא סלַא ןענופעג דארג טָאה איז סָאװ רַאפ רונ .ןעהעז וצ םהיא ןעכוז זומ
 / .ןערהעלקרע ןענָאק טינ ןיילַא איז טלָאװו עד ע רוו ןייליירפ עטלַא איד

 טרעפטנעעג טָאה -- ןעזָאל טינ לַאפ ןייק רַאפ ךייא לע ךיא ןיינ ---

 ךיא ,ךילקריוו -- םינּפ ס'ַאננַא ןיא םַאוקרעמטיוא ךיז גידנעקוקנייא ,יסטעב

 טהעז סע .טבעילעג טינ יֹוזַא ךייא טלָאװ ךיא ןעוו ,טנידיילעב טנעכערעג ךיז טלָאװ
 טינ ךייא לָאז טפַאשלעזעג ןיימ זַא ,ןעבָאה ארומ טלָאװ רהיא איוו סיוא סעּפע
 םעניילק ןיא עעהט ןעגנַאלרעד זנוא טסייה ןוא טוג ױזַא טייז ,ןעריטעמָארּפמַאק
 איוו ,ןעניוא איד טימ גיד'נהָאט שטעווק ַא ,ייקאל םוצ טנָאזעג איז טָאה --- לַאז
 ,רעמיא

 .ןעזעלעגכרוד םהיא איז טָאה ,לעפירב םעד םהיא ןופ גידנעמהענ
 .טגָאזעג איז טָאה -- גנורּפש ןעשלַאֿפ ַא טכַאמענ זנוא טָאה ייסקעלצנ ----

 .ןעמוק סינ ןָאק רע זַא ,טביירש רע --- : ןזיוצנַארפ ףיוא

 -ניא גינייוו ךיז טלָאװ איז יוװ ,ַאננַא טגָאזעג גיטלינביילנ טָאה---! א --

 טפַאשלעזעג רעייא זאק איוו -- טלעכיימשעג ץלַא טָאה ןוא טימרעד טריסערעט

 ? ןעריטעמָארּפמַאק ןעצימע ןעד
 ןעכלעוו ,דוס א ןעטלַאהעב סָאד ,רעטרעוו ןיא ךיז ןעלעיּפש עגיזָאד סָאד

 סייוו ענייא איוו יויַא ךיז טכַאמעג ןוא סייֹוו ערעדעי זַא ,טכואווענ ןעבָאה עדייב

 ,ןַאננַא ראפ גנוצייר רעדנוזעב ַא סעּפע טַאהעג טָאה ,סייוו ערעדנַא איד : וא ,טינ
 קעווצ רעד טינ ,ןעטלַאהעב וצ טייקנידנעווטיונ איד טינ .ןעיורפ עלַא רַאפ איוו

 -ַאמ ןופ ןיילא סעצָארּפ רעד רונ ,דוס א ןייז טפרַאדעג טָאה סָאד ןעכלעוו בעילוצ

 .רהיא רַאפ םהענעגנַא יוזא ןעוועג זיא גידנעסיוו טינ ךיז ןעכ
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 -- ןיילַא טסּפַאּפ רעד איוו שילָאטַאק רהעמ ןייז טינ ךָאד ןָאק ךיא ---
 ענעטעמס איד ךָאד זיא סָאד ,וואלעקראמ אזיל ןוא ווָאמערטס -- טנַאזעג איז טָאה
 ןוא ,ןעמונעגפיוא לַארעביא ייז ןערעוו וצרעד .טפַאשלעזעג רעד ןופ ענעטעמסבש

 ?הָאמ ןייק ךָאד ןיב - ךיא טרָאו טָאד טנַאטעב רעדנוזעב טָאה איז -- ךי א
 .ףיורעד טינ טייצ ןייק ךַאפנייא בָאה ךיא ,טנַארעלַאטנוא ןוא גניירטש ןעוועג טינ
 רע ,ךיז ייז ןעלָאז ? ןעוַאמערטכ טימ ךיז ןענעגעגעב טינ רהיא טליוו רשפא ,ןיינ
 סע טָאה סָאװ -- טעטימַאק ןיא ןעפּפמעק ,שטיוװָארדנַאטקעלַא ייטקעלַא טימ

 ,שנעמ רעטסכילבעיל רעד רעֶבָא רע ויא טפאשלעזעג ןיא ?!הָאט וצ זנוא טיפ

 טעוו רהיא .יעקארק ןיא רעלעיּפש רעכילטפאשנעדייל ַא ןוא ןעק ריא ןעכלעוו

 זיא סָאװ ןעטלַא ןַא ןופ ענַאל רעשימאק ןייז ףיוא גידנעקוק טינ ןוא .ןעדעז ןיילַא
 רעד ןופ סיורא ךיז טרעטנַאלּפ רע איוו ןעהעז רהיא טמרַאד ,ן'אזיל ןיא טבעילרעפ

 ןיוש ןיא סָאד 3 טינ רהיא טנעק ץלאטש ָאטאט ןוא .ךילבעיל רחעז זיא רע ! ענַאל
 .ןָאט רעיינ א ,רעיינ א רָאג

 רהיא ןופ ןענַאטשרעט אננא טָאה טרערעג יוזא טָאה יפטעב דנערהעוו
 ןענייו ייז .סעּפע טעוװענַאלפ איז זא ןוא ענַאל רהחיא טחעטשראפ איז זַא ,קילב
 .טעניבַאק טעניילק ןיא ןעסעזעג

 יסטעב טָאה -- ןעײסקעלַא !עביירשנָא סָאװ ךָאד ףרַאד ןעמ רעבָא --

 עכילטע ןעבירשעגנג טָאה ןוא לעשיט-ביירש ןעבעל טצעזענ ךיז טָאה ןוא טגָאזעג

 רע זַא םהיא ביירש ךיא -- גידנעגָאז טרעוונַאק ַא ןיא טניילעגניירא ןוא תורוש
 נאטימ וצ עמַאד ןייא טביילב רימ ייב םוראוו ,גאטימ וצ ןערדָאפוצ ןעמוק לָאז
 ,טנירלושטנע ? דנעגייצרעביא נונעג זיא סע ביוא ,סוק ַא טיג ..רעילַאװַאק ַא ןהֶא
 םעד טלעניזרעפ ,טוג ייזא טייז .טונימ ןייא ףיוא ןעזָאלרעביא ךייא ַאד ?עוו ךיא
 ןוא -- ריהט ןיא ןיוש גידנעייז טנַאזעג איז טָאה -- בא םהיא טקיש ןוא ףעירב
 .ןעלעטשַאב סעטע ךָאנ ףרַאד ךיא

 ס'יסטעב ןעבעל טצעזעג ַאננַא ךיז טָאה גידנעטכַארט טינ טונימ ןייא ןייק

 -ענוצ איז טָאה ,ןענירשעגנָא טָאה יסטעב סָאװ גידנעזעל טינ ןוא לעשיט-ביירש
 ןערהָאפוצ טמוק .ןהעו וצ ךייא גיטיונ טגנירעבנוא זיא רימ , : ןעטנוא ןעבירש
 טָאה איז .'רהוא סקעז םוא ןייז טרָאד לעװ ךיא .ןעטראנ טעדערוו ווצ

 ערהיא ראפ טָאה ןוא ןעמוקענניירַא דלַאב זיא יסטעב ןוא ,ףעירב םעד טלעניזרעפ
 | ,ייקאל םעד ףעירב םעד ןעבעגעגכבָא ןעגיוא

 ןעשיווצ ךיז טָאה ,לַאז ןעלריק םעניילק םעד ןיא ,עעהט םייב ךילקריוו ןוא

 איוו ,"טעשט יזוָאק , ט ןעפורעג טָאה יסטעב סָאװ ,טלעקיווטנע ןעיורפ ייווצ איד
 טסעג עגירעביא איד ןענַאװ זיב ן'אננא טימ ןעבָאה ֹוצ ןעכַארּפשרעפ טָאה איז
 טסעג סלַא טרַאוװרע ןעבַאה ייז עכלעוו ,איד טדערַאב ןעבָאה ייז .ןעמּוקנָא ןעלעוו
 ,אווָאלעקראמ אויל ףיוא טלעטשעגבָא ךיז טָאה ךערּפשענ סָאד ןוא

 ---שיטאטמיס רהעז ןעוועג רעמיא רימ זיא ןוא ךילבעיל רהעז זיא איז --
 | + ,אננא טנָאועג טָאה

 ןעטכענ ,ךייא ןופ ײזַא ךָאד טמיורט איז ,ןעבעיל איז טפרַאד רהיא ---
 סָאװ טלעפייווצרעפ ןעוועג זיא ןוא סעסייר איד ךָאנ ןעגנַאנעגוצ רימ וצ איז זיאי

 . ןופ ןידלעה עכילקריוו א טייז רהיא זַא ,טגָאז איז .ןעפָארטענ טינ ךייא טָאה איז
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 ןעגעווטרעייא ןופ איז טלָאװ ןָאזרעּפסנַאמ ַא ןעוועג טלָאװ איז ןעוו זא ןוא ןַאמָאר ַא
 איז זַא ,ףיורעד רהיא םרעפטנע וואמערטס ןוא .ןעטיײקשירַאנ דנעזיוט ןעגנַאגעב
 | .ךיוא יוזא ייז טוהט

 -רַאפ טנַאקעג טינ לָאמ ןייק בָאה ךיא ,טסגילעפעג רימ טגָאז רענָא ---
 ןענייז סָאװ ,רימ טגָאז -- ןעגייווש עלייוו ַא ךָאנ ַאננַא טגָאזענ טָאה --- ןהעטש

 ךיא ? אקשימ ןעפור עלא ןעכלעוו ,יקסשזולאק טסריפ םוצ ןעגנוהיצעב ערהיא
 ? ןייז סנױזַא סָאד לָאז סָאװ .ןעמַאזוצ טנעגעגעב גינייוו ייז בָאה

 םאזקרעמפיוא טָאה ןוא ןעגיוא איד סימ ןהָאטענ ?עכיימש ַא טָאה יפטעב

 .אננא ףיוא ןהָאטעג קוק ַא

 עֶלַא ןעבָאה ייז = טגָאזעג איז טָאה -- רעינַאמ עיינ ןײמ אזַא זיא סָאד ---

 - .רעינאמ עניזָאד איד טלהעווענסיוא

 0 יקסשזולאק וצ ןעננוהיצעב ערהיא ןענייז סָאװ רעבָא ,אי --

 טנעלפ רהיא טימ סָאװ ,טכאלוצ ךאלדערפ גנולצולּפ ךיז טָאה יסטעב
 .ןעטלעז ןעפערט

 סָאד .הנידמ םַאיַאקכאימ ןיטסריפ ןיוש ךָאד רהיא טּפַאכראט סָאד --

 טלָאװעג גיטנעק טָאה יסטעב ןוא -- דניק ןעכילקערש ַא ןופ עגארפ ַא ךָאד זיא

 .-הערפ ַא ןיא ןעסַאשעגסױא טָאה ןוא טנַאקעג טינ רעבָא טָאה ,ןעטלאהנייא ךיז |

 ךיז ןעכאלוצ סע איוו ,רעטכעלעג ןעדנעקעטשנא םענעי ןיא ,רעטכעלעג ןעכיל

 טָאה -- ןעגערפ ייז ייב ןעמ ףראד סָאד -- ןעטלעז ןעכאל עכלעוו ,ןעשנעמ

 ' - .רעטכעלעג ןופ ןערערהט ךרוד טנַאזעג איז

 -נעלעוו טינ זיא עכלעוו ,אננא טגָאזעג טָאה -- טכַאל רהיא ,ןיינ --
 להָאמ ןייק בָאה ךיא רעבָא --- רעטכעלעג םיסטעב ןופ ןערָאװעג טקעטשעגנא גיר

 .סע עלָאר ַא ראפ סָאװ ןענַאטשרעּפ טינ בָאה ךיא  .ןעדעטשרַאפ טנַאקעג טינ

 | ' ,ןַאמ , ייברעד טלעיּפש
 דעלּפ רהיא ךָאנ רהיא טגארט ןאמ םאוואלעקראמ אזיל 4? ןַאמ רעד --

 -יווצ רעטייוו זיא טרָאד סָאװ ןוא .ןענידעב וצ איז גיטראפ ?הָאמ עלא זיא ןוא

 ךָאד טסייו רהיא .ןעסיוו טינ רענייק לי ,טייקכילקריוו רעד ןיא ייז ןעש

 עג ענינייא ןענעוו טינ טקנייד ןעמ ןוא טינ ןעמ טרער טּפַאשלעזעגנ רעטוג ןיא

 .ךיוא סָאד זיא ױזַא .עטעלַאוט ןופ ןעטייקגיאיונ

 -סיורא טָאה יסטעב רעבָא ,ךערּפשעג םעד ןרעדנע טלָאװעג טָאה ַאננַא

 וצ ?הוטש רהיא טק;רענוצ טָאה ,טרעכיוררעפ טָאה ,לעסאריּפַאּפ ַא ןעמונעג

 ןיוש ןעבױהעגנַא טָאה ןוא דנַאה ןיא עעהט ססאט איד ןעמונעג טָאה ,ס'ַאננַא

 : רעטכעלענ א טימ טינ

 ךייא העטשרַאפ ךיא .ענאל רעכילקילג ַא ןיא ןיכ ךיא ,טהעז רהיא ---

 עבלעוו ,ןערוטַאנ עוויאאנ ענעי ןופ ענייא זיא אזי .ן'אזיל העטשרַאפ ךיא ןוא

 סלאפנעדעי .רעדניק איו ,טכעלש סָאװ ןוא זיא טונ סָאװ ,טינ ןעהעטשרַאפ

 טציא  .גנוי רהעז ןעוועג ךָאנ זיא איז ןעוו ןענַאטשרעּפ טינ סָאד איז טָאה

 טרעטשרַאפ סצױא .רהיא טסַאּפ ןעהעטשרַאפ טינ סָאד זא איז טהעטשרַאּפ

 רעדַא ,שיגַארט ןעקוק ןעמ ןָאק ךאז עדעי ףיוא  .ןויכ ַא טימ טינ ןיוש איז
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 .אנינעראק אננא

 ןעכַאז ףיוא ןעקוק וצ טניילעגפיוא רשפא טייז רהיא - .ךאלהערפ ןוא ךַאּפנייא
 יי י | .גירעיורט וצ

 טָאד -- ךיז ןעק ךיא איוו ױזַא ערעדנַא ןענעק ןעלעוו טלָאװ ךיא איוו --
 ערעדנַא ןופ רענרע ךיא ןיב -- טכַארטרעפ ךיז טָאה ןוא טסנרע אננא טגָאזעג
 ,רעגרע זַא ,ןיימ ךיא ? רעסעב רעדָא

 טָאװ -- ! דניק ַא ראפ סָאװ קערש א ,רהיא טייז דניק רעכילקערש ַא --
 ! ָאד ךיוא ןיוש ייז ןענייז טָא רעבָא --- יסטעב טלאהרעדיװ

18 

 א ךָאנרעד ,עמיטש עשרענעמ ַא ןוא טירט טרעהרעד ךיז ןעבָאה סע

 עטעטרַאװרע איד ןעמוקעגנניירא ןענייז דלַאב ,רעטכעלענ ַא ןוא עמיטש-ןעיורפ
 לעיפוצ טימ טניישעג טָאה רעכלעוו ,שנעמ רעגנוי ַא ןוא ץלאטש ָאטַאס : טסעג
 ןוא ךעלמוידט טימ ,שיילפ-טולב טימ ךיז ןערדענ ןייז זַא ,ןעוועגנ גיטנעק .דנוזעג

 ןעפורעג ךילנהעוועג םהיא טָאה ןעמ .ץעווינ ןיא טינ טהעג ןייוו רעדנוגרוב
 טָאה ןוא ןעמַאד איד רַאפ טגיינרעפ ךיז טָאה ַאקסַאװ רעגיזָאד רעד ."ַאקסַאוװ,
 רהיא ךָאנ גידנעהעג ,ָאפַאס טגלָאפעג טָאה רע .גנַאל טינ רעבָא ,טקוקעגנָא ייז
 ןיא רעמיצ ןעטייווְצ םעד רהיא ךָאנ ןעגנַאגעגכרוד זיא ןוא רעמיצ ןעטייווצ ןיא
 רהיא ןופ טָאה רע ןוא ,ןעדנובעגוצ רחיא וצ ןעוועג טלָאװ רע איוו ,לַאז ןרעסערג
 ,ןעסעפיוא טלָאוװעג איז טלָאװ רע איוו ןעגיוא עגיצנַאלג ענייז ןעמונעגבָארַא טיג
 -עגניירַא זיא איז .ןעניוא עצרַאוװש טימ עקנידנאלב ַא ןעוועג ןיא ץלאטש ָאפַאס
 לעפאנק עכיוה טימ ןעלפוט ןיא ךעלעטירט עטסעפ רעבָא עניילק טימ ןעמוק
 .דנעה איד ןעמַאד איד ןהָאטעג קירד א ,ךילנעמ ,גיטפערק טָאה ןוא

 רעיינ רעגיזָאד רעד טימ טנעגענַאב טינ לָאמ ןייק ךָאנ ךיז טָאה אננַא
 רדיא ןופ יא טייהנהעש רהיא ןופ יא טשַאררעביא ןעוועג זיא ןוא טייהטמהירעב
 ןופ טייקטסיירד רעד ןופ יא ,דנעלַאפפיוא ױזַא  ןעוועג זיא סָאװ ,עטעלַאוט
 ןוא ענענייא ןופ רוזירפ ַאזַא ןעועג ןיא ּפָאק רהיא ףױא .ןערעינַאמ ערהיא
 ּםָאק רהיא זַא ,ךיוה רעד ןיא טמאקעגפיורא ,ראָאה עדנאלב-נידלָאג עדמערפ

 -ָאפ ןופ ןוא ןעדנור ,ןעכיילנ רהיא טימ ךיוה ןיא ןעכיילגרעפ טנָאקעג ךיז טָאה
 ןעוועג זיא סיוארָאפ ךיז ןעסייר וצ ץלַא םייקקנילפ רהיא .טסויב םענעפָא טנער
  טנעכייצעגבא ריילק ןרעטנוא ןופ ךיז טָאד גנוגעוועב רעדעי ייב זַא ,קרַאטש ױזַא
 איד ןופ ןעלייהט עטשרעביוא איד ןוא עינק ערהיא ןופ עמרָאפ איד ךילטייד
 .ןיא ךיז טגידנע ואוו ,עגַארפ .איד ןעקעוורע ךיז טגעלפ גידנעלעוו טינ ןוא .םיפ

 רעקניניילק רהיא ןעטניה ןופ גרַאב ןעכילגעוועב ןעטעדליבעגסיוא ןעגיזָאד םעד
 -עב יוזא ןיא ןוא ןעביוא ןופ ןעפָא יוזא זיא רעכלעוו ,רעּפרעק רעקנַאלש ןוא
 | .ןעטנוא ןוא ןעטניה ןופ ןעטלַאה

 .ןַאננא רַאפ איז ןעלעטשוצרָאפ טלייאעג ךיז טָאה יסטעב
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 אנינעראק אננא

 ייווצ ןעטָארטוצ טינ רעיש ןעבָאה רימ ,ןעלעטשרָאפ ךיז טנָאק רהיא ---

 ,ייברעד גידנעקניוואוצ ,ןעלהעצרעד וצ ןעביוהעגנָא ךיילג איז טָאה --- ןעטַאדלָאס

 יעגוצ לָאמַא טיפ טָאה איז ןעכלעוו ,קע רהיא גידנעפרַאוובָא ןוא גידנעלכיימש

 ,ךֵא ..ןאקסאוו טימ ױזַא רהָאֹפ ךיא --- טייז ןייא ףיוא לעיפוצ טרעדיילש

 ןעגנוי םעד טלעטשעגרָאפ טָאה איז ןוא --- טנאקעבנוא ךָאנ רָאג ךָאד טייז רהיא

 ,ןערָאװעג טיור ייברעד זיא ןוא עילימַאפ ןוא ןעמָאנ ןייז גידנעפורנָא ןעשנעמ
 ,רע .ַאקסַאװ ךַאפנייא ןעפורעגנָא םהיא ןעשנעמ ןעדמערפ ַא רַאפ טָאה איז סָאװ

 טשינרָאג רהיא טָאה רעבָא ,ַאננַא רַאפ טגיינרעפ לָאמַא ךָאנ ךיז טָאה ,ַאקסַאװ

 .עטעוו איד ָאזלַא ןערָאלרעּפ --- : ָאפַאס וצ ןהָאטעג דנעוו ַא ךיז טָאה רע .טנַאזעג

 טגָאזעג רע טָאה -- ָאזלַא טלהָאצעב .רעזװירפ ןערהָאפוצ ןעמוקעג ןענייז רימ

 יי | .גידנעלכיימש
 .טכַאלוצ רעגיטסש ךָאנ ךיז טָאה ָאפַאס
 .טגָאזעג איז טָאד -- טציא טינ ךָאד --
 .רעטעּפש ןעמוקעב ךיא לעוו סנייא ץלַא ---

 וצ ןהָאטעג דנעוו ַא גנולצולּפ ךיז איז טָאה -- !אי ,ְּךַא ,טוג .,טוג --

 ךיא ...ןעסעגרַאפ רָאג בָאה ךיא ...ענעטַארעג ַא ךיוא ןיב ךיא --- ןיהטריוו רעד

 .רע זיא סָאד .טסַאג ַא ןערהיפ וצ טכַארבעג ךייא בָאה

 ןוא טכַארבעג טָאה ָאּפַאס ןעכלעוו ,טסַאג רעגנוי רעטעטרַאוװרענוא רעד |

 זַא ,טסַאג רעגיטכיוו ַאזַא ךילטנעגייא ןעוועג זיא ,ןעסעגרַאפ טָאה איז ןעכלעווו

 -ַאב וצ ןענַאטשעגפיוא ןעמַאד עדייב ןענייז ,טייקננוי ןייז ףיוא גידנעקוק טינ

 | .םהיא ןענעגעג

 ױזַא ךיוא םציא זיא רע .רערהערַאפ רעיינ ַא ס'ָאפַאס ןעוועג זיא סָאד

 | -  .טירט ערהיא ןעגנַאנעגכַאנ אקסאו איוו
 אוואלעקראמ אזיל ןוא יקסשזילַאק טסריפ ךיוא ןעמוקעגנָא ןענייז דלַאב

 ןַא םימ ןיטענורב ערעגאמ ַא ןעוועג זיא אוואלעקראמ אזיל .,ןעוַאּפערטס טיט

 עכילרהעלקרענוא ,עגיטכערּפ טימ ןוא םינּפ ןעשיּפיט ,ןעגיסעלכַאנ ןעשילַאטנעירא

 -ַאב ךיילג סָאד טָאה ַאננַא) םויטסאק ןעלעקנוד רהיא ןופ קורדנייא רעד .ןעגיוא

 ףיוא .טייקנהעש רהיא וצ טסַאּפעג גידנעטשלָאפ טָאה (טצַאשעגבא ןוא טקרעמ

 -ענ אזיל ןיא לעיפ יױזַא ףיוא ,גירש'הירב ןוא קנילפ ןעוועג זיא ָאפַאס לעיפיוו

 | .ןעזָאלעגבָא ןוא ךייוו ןעוו

 יסטעב .רעדנעהיצנא לעיפ ןעוועג ַאזיל זיא קַאמשעג סַאננַא טיול רעבָא

 ןָאט םעד ןעמונעגנָא ענטשיממוא טָאה איז זא ,רהיא ןעגעוו טגָאזעג ןַאננַא טָאה

 איז טָאה ,ןעהעזרעד ןיילַא איז טָאה ַאננַא ןעוו רעבָא ,דניק ןעדנעסיוונוא ןַא ןופ

 טינ סייוו סָאװ אזא ןעוועג ךילקריוו זיא איז .תמא טינ זיא סָאד זַא טלהיפרעד

 "נעיורפ עכילטרָאפטנַארעּפנוא ןַא ןוא עכילבעיל ַא רעבָא ,ןעברָאדרעפ זיא ןוא

 "עגכָאנ רהיא זיא ןעמ ; ס'ָאפַאס איוו ַאזַא ןעוועג זיא ןָאט רהיא ,תמא .רעמיצ
 טהענעגוצ ןעוועג טלָאװ ןעמ איוו ,ָאפַאס ןעגנַאגעגכָאנ זיא ןעמ איו ךיוא ןעגנַאנ

 ,ןעניױא איד סימ ןעסערפעג רערהערעפ ייווצ ןעבָאד רהיא ךיוא ןוא רהיא וצ

 סעּפע ןעוועג זיא רהיא ןיא רעבָא ; רעטלַא ןַא רערעדנַא רעד ,רעגנוי ַא רענייא

 ןיא - םורא איז טלעגניר סָאװ ,םעד ןופ רעכעה ןעוועג זיא סָאװ סעכלעזַא
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 אנינעראק אננא

 ןעשיוצ טנַאיליװב ַא ןופ ?רעסעוו ן'תמא ןופ לעקניפ רעד ןעוועג זיא רהיא
 -בערּפ ערהיא ןופ ןעטכיולעגסיורא טָאה לעקניפ רעניזָאד רעד  .זָאלג ךַאלקיטש
 | ,ןעגיוא עכילרהעלקרענוא ךילקריוו ,עגיט

 איד ןופ קילב רעכילטפַאשנעדייל טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא רעדימ רעד
 טימ טשַאררעביא טָאה ,זיירק ןעצרַאװש ַא טימ עטלעגנירעגמורַא ,ןעניוא עגיזָאד
 ,ןעניוא עניזָאד איד ןיא גידנעקוקניירַא .טייקניטכירפיוא רעגידנעטשלָאפ ןייז
 לָאמ ןייא ןוא טנעקרעד ןעצנַאנ ןיא איז טָאה רע זַא ,טכודעג ןעדעי ךיז סָאה
 ,רהיא ןיא ךיז ןעבעילרעפ טינ טנַאקעג טינ ןעמ טָאה טנעקרעד

 ַא טימ ןעטכילעב ךיו םינּפ רעצנַאג רהיא טָאד ַאננַא גידנעהעזרעד
 | ,לעכיימש ןעכילהערפ

 -יקוצ טגָאזעג איז טָאה -- ! ןעהעז ֹוצ ךייא ןיב ךיא ןרעג איוו ,ךַא --
 -וצ טלָאװעג סָאוװרונ טעסייר איד ףיוא ןעטכענ בָאה ךיא -- רהיא וצ גידנעמ
 טלָאװעג יוזַא ךיו טָאה רימ .ןערהָאפעגקעװַא ןיוש רהיא םייז ,ךייא וצ ןהעג
 טָאה --- ? תמא טינ ,ךילקערש ןעועג זיא סָאד .ןעטכענ עקַאט ןוא ךייא ןעהעז
 -וצ ךיז טכוד טָאה רעכלעוו קילב רהיא טימ ן'ַאננַא ףיוא גידנעקוק ,טגָאזעג איז
 ,רמשנ עצנַאג איד טנעפע

 אננַא טָאה -- ףיוא ױזַא טגער סָאד זַא ,טסואוועג טינ בָאה ךיא ,אי ---
 | ,גירנערעוו טיור טגָאזעג

 ןהעג וצ ןעביוהעגפיוא קילבנעגיוא םעד זיא ךיז טָאה טפַאשלעזעג איד
 ,ןעטרָאג ןיא

 -עזוצ ןוא גידנעלכיימש ,אזיל טגָאזעג טָאה --- ןהעג טינ לעװ ךיא --
 וצ ,טסול א רַאפ סָאװ ?ןהענ טינ ךױא טעװ רהיא -- ַאננַא וצ ךיז גידנעצ
 | ! יעקארק ןעלעיּפש

 .ַאננַא טגָאזעג טָאה -- סָאד בעיל ךיא ,ןיינ
 ? נילייוגנאל טינ רַאפרעד זיא ךייא זַא סָאד רהיא םוהט איו ,יוזא ---

 -ייווגנַאל ךיא ןוא טבעל רהיא .ךעלהערפ טרעוו ךייא ףיוא קוק ַא טינ ןעמ ןעוו
 | | .ךיז ניל

 -הערפ סָאד ךָאד טייז רהיא ; ךיז טגילייוװגנַאק רהיא ,טסייה סָאװ ---
 .ַאננַא טגָאזעג טָאה -- גרוברעטעּפ ןיא סענעפעשַאב עטסכיל

 ,טפַאשלעזעג ךעזנוא ןופ טינ ןענייז עכלעוו ,איד זַא ,ןייז ןָאק סע --
 ,ךילקערש רונ ,ךַאלהערפ טינ סיוועג זיא זנוא רעבָא ; רענילײװגנַאל ךָאנ זיא
 ,גילייווננַאל ךילקערש

 ןעטראנ ןיא קעװַא זיא ןוא ?עסָאריּפַאּפ ַא טרעכיוררעפ טָאה ָאפאס
 .עעהט םייב ןעבילבעג ןענייז וואמערטס ןוא יסטעב .טייל עגנוי ייווצ איד טימ

 טגָאז ָאפַאס -- יסטעב טגערפעג טָאה --- ? גילייווגנַאל טסייה סָאװ --
 ,ךייא ייב טכַארברעפ ךַאלהערפ רהעז ןעטכענ ןעבָאה ייז זא ,ךָאד

 אוואלעקראמ אזיל טגָאזעג טָאה -- ! טעמוא אזַא ןעוועג זיא סע ;ךֵא -- }
 ץלַא ,עגיבלעזיד ץלַא ןוא .סעסייר איד ךָאנ רימ וצ עלַא ןערהָאפעג ןענייז;הימ =
 טָאה דנעבַא ןעצנַאג םעד !לָאמַא רעדיוו ענענייא סָאד ץלַא ןוא .?"עגיבלעזיד
 "עד ןַארַאפ זיא סעכילהערפ עשזיסָאװ .סענַאוװיד איד ףיוא טרענלעוועג ךיז ןעמ
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 אנינעראק אננא

 טָאה -- 4 גיטעמוא ןייז טינ לָאז ךייא רהיא טוהט .סָאװ רימ טגָאז ,ןיינ ? ןייר
 ןהֶאט קוק ַא ךייא ףיוא זיולב ףרַאד ןעמ -- ַאננַא וצ טעדנעוועג רעדיוו ךיז איז
 ךילקילג ןייז טכיילעיפ ןָאק עכלעוו ,יוורמ א זיא טָא זַא ,ןיוש טהעז ןעמ ןוא

 טכַאמ איוו ךימ טנערעל .טינ רהיא זיא גילייוגנַאל רעבָא ,ךילקילגנוא רעדָא
 4 סָאד רהיא

 גידנערעוו טור ,ַאננַא טרעפטנעעג טָאה --- .טינ רָאג סָאד ךַאמ ךיא -- | |

 | ,ןעגַארפ טימ ןהעטשוצ סאזיל ןוֿפ
 -עג ןיא טשימעגניירַא ךיז טָאה -- ךַאז עטסעב איד עקַאט זיא סָאד --- ||

 ,וואמערטס ךערּפש
 ךֶאנ רעבָא ,יורג בלַאה ,גיצםופ רהָאי ַא ןופ ןַאמ א ןעוועג זיא וואמערטס

 / .םינּפ ןענולק ,ןעלופ-רעטקַארַאכ ַא טימ רעבָא ,רענהעש ןייק טינ רהעז ,שירפ
 ענייז עלַא טָאה רע ןוא עצינמעילּפ ַא ס'יורפ ןייז ןעוועג זיא אוואלעקראמ אזיל
 אנינעראק ַאננַא סימ ךיז גידנענעגעגעב .רהיא טימ טכַארברעפ ןעדנוטש עיירפ

 ַא סעשטיווָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא ןעטייהנעגעלעגנַא עכילטמא ןיא גידנעייז ןוא
 רעד טימ ןייז וצ טכוזעג שנעמ רעכילטלעוו ןוא רענולק ַא סלַא ,רע טָאד ,אנוש
 .ךילפעה רעדנוזעב אנוש ןייז ןופ יורפ

 טּפַאכעגרעטנוא רע סָאה -- לעטימ רעטסעב רעד ךילקריוו זיא סָאד ---

 ךייא בָאה ךיא -- }{ ַאזיל וצ ןהָאטעג דנעוו ַא ךיז טָאה ןוא רעפטנע ס'ַאננַא |
 טינ ןעמ ףרַאד גילייוגנַאל ןייז טינ לָאז סע ל?יוװ ןעמ ןעוו זַא ,טגָאזעג גנַאל ןיוש

 ןעמ איוו ױזַא טקנוּפ ןיא סָאד .גילייווגנַאל ןייז טעוו סע זַא רעהירפ ןעטכַארט
 רַאפ ארומ טָאה ןעמ ןעוו ןעפַאלשנייא טינ טעװ ןעמ זַא ,ןעטכַארט טינ ףרַאד

 ,אנוועידַאקרַא ַאננַא טגָאזעג סָאװ רונ סָאד טָאה עגיבלעזסָאד .טייקגיזָאלּפָאלש

 םוראוו ,טנָאזעג סָאד טלָאװ ךיא ןעוו ,טהערפענ רהעז ךימ טלָאװ סע --
 .לעכיימש ַא טימ ַאננַא טגָאזעג טָאה -- תמא ןַא זיא סָאד ,גולק רונ טינ זיא .סָאד

 טינ ןָאק ןעמ זַא סָאד טריסַאּפ סָאװ רַאט ,רעבָא רימ טגָאז רהיא ,ןיינ ---

 ? גילייווגנַאל זיא סָאװ רַאפ ןוא ןעפָאלשנייא

 ןייז וצ דַאלהערפ םוא ןוא ,ןעטיײברַא ןעמ ףרַאד ןעפָאלשוצנייא םֹוא --- יי

 .ןעטייברַא רעהירפ ךיוא ןעמ ףרַאד !
 טיײברַא ןיימ ףרַאד רענייק ןעוו ,ןעטייברַא ךיא לָאז עשזדסָאוװ וצ --

 .טינ ליוו ןוא טינ ךיא ןָאק ךיז ןעלעטשראפ ןוא ? טיִנ
 ,וואמערטס סגָאזעג טָאה -- ןערעסעבסיוא טינ ןיוש ןעמ טעוװ ךייא --

 .ַאננַא וצ טעדנעוװעג רעדיוו ךיז טָאה רע ןוא ,רהיא ףיוא גידנעקוק טינ

 טציא רהדיא וצ רע טָאה ןַאננַא טנענעגעב ןעטלעז טָאה רע איו ױזַא |

 רעכירַא ךיז טביילק איז ןעוו טנערפעג סָאה ,ןעכַאז עגיליב זיולב ןעדייר טנָאקעג

 אנווַאנַאװיא אידיל ןיֿפערג אייז טלהעצרעד רהיא טָאה ,גרוברעטעּפ ןיא קירוצ
 -לעוװ ,ןָאט אזַא טימ טדערעג סעֶלַא סָאד טָאה רע ןוא ; רהיא ןיא טבעילרעפ .זיא

 דייר ענייז ןעלָאז רהיא ןעצרַאה ןעצנַאג ןופ טשניוו רע זַא ,ןעזיוועג טָאה רעכ

 .גנוטכַא סלַא רהעמ ךָאנ ןוא גנוטכא ןייז רהיא ןעזייוו ןוא םרענעגנַא ןייז
 ' עצנַאג איד זַא ,טרהעלקרע טָאה ןוא ןעמוקעגניירַא זיא שטיוועקשוט |



 אנינעראק אננא

 ַאננא זַא ךיז גידנעסיוורעד .יעקארק ןעלעיּפש ןעגנַאפוצנָא טרָאװ טפַאשלעזענ
 : ןעטעב וצ איז ןעביוהעגנָא אוואלעקראמ אויל טָאה ,םינ טביילב

 וי .ךייא טעב ךיא ,ָאד טביילב ,טינ טרהָאפ ןיינ ---
 : ןענַאטשעגוצ ךיוא זיא וואמערטס

 -הָאפ וצ -- טנָאזעג רע טָאה -- טסַארטנָאק רעטיורנ וצ ַא זיא סָאד ---
 רהיא טעוװ וצרעד ןוא .עדערוו רעטְלַא רעד וצ טפַאשלעזעג רעגיזָאד רעד ךָאנ ןער
 ןעקעוורע רהיא טעװ ַאד ןוא ,ןעדיירעב רַאפ לַאפוצ ַא םלַא זיולב ןעניד טרָאד
 -- ןעדיירעב ןופ עטרהעקרַאפ טַארוסַא ןוא ןעלהיפענ עטסעב איד ערעדנַא ראג
 | | ,טגָאזעג רחיא רע טָאה

 -ַאלשטנענוא ןעוועג זיא ןוא טכַארטרעפ טנעמַאמ ַא ףיוא ךיז טָאה ַאננַא = |
 עשרעדניק ,עוויאַאנ איד ; ןעשנעמ ןענולק ןעניזָאד םעד ןופ דייר-ביול איד .ןעס

 רהיא ןיא טָאה ָאד גנולעטש עצנַאג איד ןוא אוואלעקראמ אזיל ןופ עיהטַאּפמיס
 ,איז טעטרַאוורע סע סָאװ ךיז גידנענָאמרעד רעבָא .טייהנעסאלשטנענוא טקעוורע
 .ערהָאפעגקעװַא זיא ןוא טנעגעזעג ףיילג ךיז איז טָאה
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 -נוא ןייק טַאהעג בעיל טינ טָאה רעכלעוו ,שנעמ ַא ןעוועג זיא יקסנָארוװו
 -טכייל ױזַא ןעהעזעגנסיוא טָאה ןעבעל ןייז סָאװ ,ףיורעד נידנעקוק םינ גנונדרָא
 טלהיפענ רע טָאה ,סוּפרָאק ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,טייהרעגנוי ץנַאג ךָאנ .גינניז
 ךיז טָאה ןוא ןעכַאז-דלענ ןיא טרעטנאלּפרעפ ךיז טָאה רע ןעוו ,טנידיילעב ךיז
 לָאמ ןייק ןעהעזעג רע טָאה ןָא ןַאד ןופ .דלענ ןעגרָאב וצ ןעגירדעינרע טפרַאדעג
 .ענַאל עשיטירק ַאזַא ןיא ןעמוקוצסיוא טינ

 לָאמ עגינייא ךיז רע טָאה ,גנונדרַא ןיא ןעטפעשעג ענייז ןערהיפ וצ םוא
 -נעגעלעגנַא ענייז גנונדרָא ןיא טכַארבעג ןוא ןיילַא ךיז טצעזעגקעוַא רחֶאי ןיא
 ,סעסייר איד ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא .ןעכַאמ ןובשח א ןעפורעג סָאד טָאה רע .ןעטייה
 טינ ,ךיז ןעדָאבעג טינ רע טָאה ,ףָאלש ןופ טּפַאכעגפױא טעּטש ךיז טָאה רע ןעוו
 -ער שיט ן'פיוא טניילוצ טָאה ,טַאלַאכ א ןיא ןהָאטעגנָא ךיז טָאה ,ךיז טריזאר
 טָאה יקצירטעּפ .טייברַא רעד רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא דלעג ,ףעירב ,ןעגנונעכ
 טרעוו טײברַא רעניזַאד רעד ייב טניטפעשַאב זיא יקסנָארװ ןעוו זַא ,טסואוועג
 טציז יקסנָארװ זַא גידנעהעז םוראד ,םהיא טרעטש ןעמ ןעוו טכַארבעגפיוא רע
 -ענוצ טינ םהיא וצ רע זיא שיט-ביירש םייב ןערעיּפַאּפ איד ןיא טפעיטרעפ
 0 .זיוה ןופ סיורא ?יטש ץנַאנ זיא ןוא ןעגנַאג

 סָאד רַאפ איו ןעמונעג ךיז טָאד יקסנָארוו סָאװ רַאפ ,עטשרע סָאד
 טימ גידנענעכערסיוא .ןעטייהנעגעלעגנַא-דלעג איד ןעוועג ןענייז ,עטסגיטכיוו
 טָאה ןעדלוש ענייז רעיּפַאּפ-טסָאּפ עלעגיוב ַא ףיוא טפירשדנַאה רערהָאלק ןייז
 טימ דנעזיוט ןהעצעכיז ןופ רעגינייוו טינ גידלוש זיא רע זא ,טנעכערעגסיוא רע
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 טזייו סע סָאװ טקוקעגכאנ ןוא ןעמונעג ךָאנרעד טָאה רע .טרעדנוה עגינייא
 טָאה ןוא ,ןעטָאנקנַאב ןיא ןמוזמ ןענייז ןעלהעצרעביא ןַאד ןוא לעכיב-קנַאב סָאד
 -יילב םהיא ייב טעוװ ןעלהאצסיוא תובוח עֶלַא ךָאנ זַא ןובשח םעד טרהיפעגסיוא
 ןעטלַאהרע וצ ןעטראוורע לָאז רע ןענַאװ ןופ ןוא ,לעבור 1800 ןופ עממוס ַא ןעב
 .עוועג טינ זיא רהָאידיינ זיב דלעג

 -נולייהטבא יירד ןיא רעיּפַאּפ ן'פיוא תובוח ענייז טלייהטוצ ןַאד טָאד רע
 .ןענָאק עכלעוו ,תובוח איד ןעוועג ןענייז גנולייהטבא רעטשרע רעד ןיא .ןעג

 דלַאב ףרַאד ןעמ עכלעוו ןופ ננולהאצעב איד ףיוא ןוא ןערעוו טניילעגבא טינ !
 -ייז תובוח עכלעזַא .טייהנענעלרעפ א ןיא ןייז טינ ?יוװ ןעמ ביוא ,ןמוזמ ןעבָאה
 -עב לעבור 1800 רע ףרַאד סָאד :?עבור דנעזיוט רעיפ ַא רהעפעננוא ןעוועג ןענ
 ןעוועג ברע זיא רע סָאװ ,ןעלהָאצעב רע ףרַאד 2800 ןוא דרעפ ן'רַאפ ןעלהָאצ
 ןיא רעלוש ַא וצ טלעיּפשרעפ ךיז טָאה רעכלעוו ,יקסווענעוו רבח ןעגנוי ןייז רַאמ
 ןַאד ךָאנ טָאה יקסנָארוו .טגָאזעג טוג םהיא רַאפ סָאד טָאה יקסנָארװ ןוא ןעטרָאק
 ןוא יקסווענעוו רעבָא ,ןיקסווענעו רַאפ דלעג סָאד ןעבעגקעוַא טלָאװעג ךיילג

 ןעבילבענ זיא סע ןוא ןעלהָאצעב ןיילַא ןעלעוו ייז זַא ט'הנעט'עג ןעבָאה ןיושַאי
 עניזָאד סָאד רארג זַא ,טסואוועג טָאד יקסנָארוװ רעבָא .ןעניילוצבא טייצ ַא ףיוא
 רעלוש םעד ןהָאט רעדיילש ַא ןענָאק ייז לָאז רע ,ןמוזמ ןיא ןעבָאה רע ףרַאד דלעג
 ..ןעבָאה טינ אשמו עגמ ןייק םהיא טימ רהעמ ןוא גנורעדָאפ רעטשרע רעד ייב

 -ייז סָאד ,8000 טלעטשעגנקעװַא רע סָאה גנולייהטבא רעטייווצ רעד ןיא

 ; סעסייר ענייז ךַאפ תובוח ןעוועג ןענייז סָאד ; תובוח ערעניטכיוו ןעוועג ךיוא ןענ
 ןייז וצ םוא ןעלהאצנייא דלַאב לעבור 2000 ַא טפרַאדענ ךיוא רע טָאה ןופרעד ןופ

 ,לעטָאה ן'רַאפ תובוח ןעוועג זיא גנולייהטבא עטצעל איד .גיהור גידנעטשלָאפ

 .ןעגרָאז וצ סָאװ ךיילנ ָאטינ זיא סע עכלעוו ןעגעוו ,עכלעזַא ץְלַא ,רעדיינש םעד
 ןעבָאה ןוא ,לעבור 6000 עטסגיטיונ סָאד ןעבָאה רע ףרַאד דנַאה רעד ףיוא זא יוזצ
 | ,לעבור 1800 איוו רהעמ טינ רע טָאה

 ןעבָאה עלא םוראוו ,טפנוקנייא ןייז טימ ןעשנעמ ַַא רַאפ ךילטנענייא

 ,ךילרהעי לעבור 100,000 ןופ רעגינייוו טינ ןיא טפנוקנייא םיקסנָארוװו טנעכערעג
 טָאה ןעמ וא ,זיא תמא רעד רעבָא .ןעבָאה טינ ףערטעב ןייק עמוס ַאזַא ףרַאד
 100,000 ןופ רעגינייוו ךרע רעד סינ ןעוועג זיא טפנוקנייא ןייז ,תועט ַא טכַאמעג
 -ענעגבָא טָאה יקסנָארוו סָאװ ,םעד תמחמ סָאד זיא ןעמוקעג ןוא .רהָאי ַא לעבור-
 רעד טימ טאהעג הנותח טָאה רע ןעוו ,רעדורב ןייז טפנוקנייא ןעצנַאנ ןייז ןעב
 ,טסירבַאקעד ַא ןופ רעטכָאט איד ןעוועג זיא עכלעוו ,אווָאקירישט ַאירַאװ ןיטסריפ
 ןופ .תובוח ןיא טקנוטעננייא טלאמעד ןעוועג זיא רעדורב רעד ןוא ,ןעלטימ ןהֶא
 ,רעטיג איד זיולב טזָאלענרעביא ךיז רַאפ יקסנָארוװו טָאד טפנוקנייא עצנַאנ ןייז
 םהיא טָאה םעד רעסיוא .ךילרהעי 28,000 טכארבעגנייא םהיא ןעבָאה עכלעוו
 90,000 ךילרהעי ןעזָאלענבָא רעטינ ערעדנוזעב ערהיא ןופ רעטומ איד ךיוא
 ןוא טראּפשעג טינ יקסנָארוװ ײסלעלַא טָאה רעדלעג עלַא איד ןופ רעבָא ,לענור
 | | .ןעצנַאג ןיא ןעבעלרַאפ ייז טנעלפ

 וצ טרעהענפיוא םהיא רעטומ איד טָאה רעבָא טייצ רעטצעל רעד ןיא
 טימ ךיז טָאה איז ; ןעמוקעב ןעפרַאד רהיא ןופ טנעלפ רע סָאװ ,דלענ סָאד ןעקיש
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 ןערהָאפעגבָא זיא רע סָאװ רַאפ ןוא ןעגנוהיצעב-סעבעיל ענייז רַאפ טגירקוצ םהיא
 רעכלעוו ,יקסנָארוװ טָאה םעד רעביא .ןעמוקעג ןיהַא זיא איז ןעוו ,אווקסָאמ ןופ
 טזומעג ,רהָאי ַא ?לעבור 48,000 ףיוא ןעבעל וצ טנהעוועגננייא ןיוש ךיז טָאה
 טאהעג טינ רהעמ רהֲאי םעד טָאה רע םוראוו ,תואצוה ענייז טציא ןעקניירשעג
 ייב דלעג .ענַאל רערעווש ַא ןיא ןעוועג זיא רע ןוא טפנוקנייא לעבור 25,000 איוו

 ע ןעכלעוו ,ףעירב רעטצעל רהיא .טנַאקעג טינ רע טָאה ןעטעב רעטומ רעד
 םעד ןיא ;טכארבעגפיוא רעדנוזעב םהיא טָאה ןעטלַאהרע ןעטכענ טשרע טָאה

 -רעפ זיא איז זַא ,סענערעהוצנא ןעבעגעג רעטומ איד םהיא טָאה ףעירב ןעניזָאד
 ןוא ,טמַא ןייז ןיא ןוא טפַאשלעזעג ןיא גלָאפרע םעד רַאפ םהיא ןעפלעה וצ גיט

 .טפַאשלעזעג עצנאנ איד טריזילַאדנַאקס טָאה עכלעוו ,גנורהיפסיוא אזַא רַאפ טינ
 טָאה דלעג טימ ןעפיוקוצרעטנוא רעטומ רעד ןופ גנַאלרעפ רעניזָאד רעד

 רע .רהיא וצ טכַאמעג רעטלעק ךָאנ םהיא טָאה ןוא טנידיילעב ךילקערש םהיא

 רע סָאװ ,טרָאװ ןעניהטומסיורג ןייז ןופ ןעגאזטנע טנַאקעג טינ רעבָא ךיז טָאד
 טציא טלהיפעג ןיילַא טָאה רע ?הָאוובא ,טנַאזעעטיױרא להָאמ ןייא ןיוש סָאה
 ןָאק סע ןוא גיניזטכייל ןערָאװעג טגָאזעגסיורא זיא טרָאװ עגיהטומסיורג סָאד זַא

 ביוא טפנוקנייא רנעזיוט טרעדנוה עצנאנ איד ןעטרַאד עק טעוו רע זַא ,ןייז

 רע רעבָא .אנינעראק טימס ןעגנוהיצעב ענייז ןיא ןהָאט רהעק ַא ױזַא ךיז לָאז סע
 איוו ,רעדורב ןייז ןעבעגעג טָאה רע סָאװ טרָאװ םעד ןעהיצקירוצ טינ ךָאד ןָאק
 ס'רעדורב ןייז איו ,טנַאמרעד ךיז טָאה רע .ןעוועג טינ זיא סָאד גיניזטכייל

 ,טיירנעגעלעג רעדעי ייב םהיא טנַאמרעד אירַאוו עליואוו ,עכילבעיל איד ,יורפ
 ןוא ןעגעוו טרעייז ןופ ןהָאטעג טָאה רע סָאװ סעלַא רַאפ זיא איז רַאבקנַאד איוו

 ,ענעבעגעג סָאד ןעהיצקירוצ טינ ןָאק רע ,ןיינ --- הטומסיורג ןייז טצעש איז איוו
 ,רעמיצנעיורפ ַא ןענַאלש איוו ,רעווש יױזַא ןעוועג םהיא רַאפ זיא סָאד

 ןוא גנַאגסױא ןייא זיולב םהיא רַאפ ןעוועג זיא סע .ןעגָאז ןעגיל רעדָא ןענע'בנג
 פעיפוצ ןהֶא רָאנ ןעסָאלשטנע ךיילג ךיז טָאה רע סָאװו ףיוא ,טייקכילגעמ ןייא
 סע סָאװ ,דנעזיוט ןהעצ ,קינטנעצָארּפ ַא ייב דלעג ןעגרָאב זיא סָאד : ןעקנאווש
 .סיוא ענייז ןעצריקרעפ רע טעוװ וצרעד ;רעווש ױזַא םינ רָאנ םהיא רַאפ זיא
 .דרעפ-טעסייר ענייז ןעפיוקרעפ טעוו ,ןעבַאנ

 וצ עלעטעצ א טקישעג רוי רע טָאה ,ןעסַאלשעב טָאד טסָאה רע איוו

 -וצבֶא גאלשרָאפ ַא טכַאמעג לָאמ עגינייא ןיוש םהיא טָאה רעכלעוו ,ךאדנאלאר
 ,רעדנעלגנע םעד ךָאנ טקישעג ךָאנרעד טָאה רע .דרעפ ענייז םהיא ייב ןעפיוק
 -לעוו ייב ,קינטנעצָארּפ םעד ךָאנ ןֹוא דרעפ-סייר ענייז טעטלַאוװרהעפ טָאה סָאװ
 טָאה ,ןעטייהנעגעלעגנַא עלַא עניזָאד איד גידנעגידנע .ױלעגנ ןעהייל ףרַאד רע ןעכ
 -הענסיורא .רעטומ ןייז וצ רעפטנע ןעפרַאש ןוא ןעטלאק ַא ןעבעירשעגנָא רע

 -רעביא ייז רע טָאה ,ךעלעטעצ יירד סַאננַא רעטסייט ןייז ןופ ךָאנרעד גידנעמ
 רעכלעוו ,ךערּפשעג ןעכילקערש םעד ףיוא טנַאמרעד ךיז טָאה ,טנערברַאפ ,ןעזעלעג
 .טנַארטרעפ ךיז טָאה רע ןוא ןעוועג ןעדייב ייז ןעשיווצ זיא
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 טָאה רע סָאװ ,טימרעד ךילקילג רעדנוזעב ןעוועג זיא ןעבעל ס'יקסנָארוװ |

 ,סעלַא טמיטשעב םהיא רַאפ ןעבָאה סָאװ ,ךיז ייב ןעלעגער עטכַאמעגבא טָאהעג

 םקעדאק רעסיורג ןייק טינ .ןהָאט טינ ףרַאד רע סָאװ ןוא ןהָאט ףרַאד רע סָאװ

 זיירק םעניילק ַא טרהירעב טינ רהעמ ןעבָאה ןעלעגער איד ןוא ןעוועג סָאד זיא

 -עג טינ לעפייווצ ןייק ןעלענער איד ןיא זיא רַאפרעד רעבָא ,ןעדנעטשמוא. ןופ

 -ןעטראק םעד זַא : טמיטשעב קפס םוש ַא ןהֶא ןעבָאה ןעלעגער עגיזָאד איד .ןעוו

 זַא ;טינ זַא סױא טינ טכַאמ רעדיינש םעד ןוא ,ןעלהָאצעב ןעמ ףרַאד רעלוש

 רעמיצנעיורפ ַא רַאפ רונ ,ןעגָאז טינ ןעגיל ןייק ןעמ ףרַאד ןָאזרעּפסנַאמ ַא רַאפ

 ; ןעמ געמ יורפ א ןופ ןַאמ ַא רעבָא ,טינ םענייק ןעמ רָאט ןערַאנבָא זַא ; ןעמ געמ

 .ןעמ געמ ןעגידיילעב רעבָא ,ןייז ?חומ טינ לָאמ ןייק ןעמ רָאט גנוגידיילעב א

 ,טוג טינ ,גיטפנינרעפ סינ ןייז ךיז ןענָאק ןעלעגער עלַא עגיזָאד איד

 "עג יקסנָארװ טָאה ,ייז גידנעליפרע ןוא ,טינ ןעמ ףרַאד ייז ןיא ןעלפייווצ רעבָא

 רעבָא ,ּפָאק ןייז ןעטלַאד ךיוח ןָאק רע ןוא גיהור זיא ןעסיוועג ןייז זַא טלהיפ

 םָאה ,ןַאננַא וצ ןעננוהיצעב ענייז רעביא ,טייצ רעטצעל רעד ןיא רָאג זיולב |

 טינ ךָאנ טָאה ןעלעגער ענייז ןופ סקעדאק רעד זַא ,ןעלהיפ ןעביוהעגנָא יקסנָארוװ

 רעד ןיא רָאפ סעּפע טהעטש סע זא ןוא ןעבע? ןופ ןעדנעטשמוא עלַא טמיטשעב

 טיוק ,ןהָאט לָאז רע איוו טינ סייוו רע סָאװ ,ןעגנוהיצעב ערעייז רַאפ טפנוקוצ

 .ןעמ טלעדנַאה ןעלעגער עכלעוו
| 

 םהיא רַאפ ןענייז ןַאמ רהיא וצ ןוא ןַאננַא וצ ןעגנוהיצעב עגיטציא ענייז |

 ,ןעלעגער איד ןופ ןעמיטשעב ךיז טזָאל סָאד םוראוו ,ךַאפנייא ןוא רהָאלק ןעוועג

 -נעטשנא ןַא ןעוועג זיא איז .טײברַאעגסױא ןעבעל ןייז ןיא ךיז ןעבָאה עבלעוו

 ,טבעילעג איז טָאה רע ןוא ,עבעיל רהיא טקניישעג םהיא טָאה עבלעוו ,יורפ עגיד |

 ןעגיוא ענייז ןיא טָאה עכלעוו ,יורפ א ןעוועג םהיא רַאפ איז זיא םוראד ןוא

 -ַאֿל רעסעב ךיז טלָאװ רע ,יורפ עכילצעזעג ַא רעדייא גנוטכַא רהעמ טנעידרעפ

 ןַא רעדָא סרָאװ ַא טימ ןעביולרע ךיז טעװ רע יועדייא ןעקַאהבָא דנַאה ַא ןעז

 םינ איו םייװ ױזַא ןהעג וצ וליפא רונ ,איז ןעגידיילעב רונ טינ גנוטיידנא

 טָאה רעמיצנעיורפ ַא עכלעוו ,גנוטכַא ענעי ,גנוטבַא סיורג רהיא ןעזייווסיורא

 | ,ןעטרַאװרע וצ םהיא ןופ

 .רהָאלק ןעוועג ךיוא ןענייז טפַאשלעזעג רעד וצ ןיירעד ןעגנוהיצעב ענייז . |

 טפרַאדעג םינ טָאה רענייק רעבָא ,ןעגיטכעדרַאפ ,ןעסיוו טנַאקעג סָאד ןעבָאה עּלַא

 דייר איד ןעגניווצ רע טלָאװ ןעפָארטעג סנױזַא טלָאװ סע ביוא .ןעדייר ןעגַאװ

 טסיזקע-טינ רעד רַאפ טקעּפסער ןעבָאה ןוא ןערעוו ןעגײװשנַא ןעלאז ייז עדנעד

 : | .טבעיל רע עכלעוו ,יורפ רעד ןופ ערהע רעדנער

 ןופ .סעלַא ןופ רערהעלק ןעוועג ןענייז ןַאמ רהיא וצ ןעגנוהיצעב ענייז

 זַא ,טנעבערעג רע טָאה ןיקסנָארוז ןעמוקעב בעיל טָאה איז טניז ןָא טונימ רענעי

 רעד .ןעמהענקעוַא טינ םהיא ןופ ןָאק רענייק עכלעוו ,טכער א רהיא ףיוא טָאה רע

 לעפייווצ ןייק זיא סע .ןָאזרעּפ עדנערעטש .,,עגירעביא ןַא ןעוועג זיולב זיא ןַאט
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 ? ןעכַאמ ןעמ ןָאק סָאװ רעבָא ,עכילעמרַאברע ןַא זיא ענַאל ס'ןַאמ םעד זַא ,טינ
 ןופ ןרעדרָאפ וצ ,ןעוועג זיא טכער ַא טַָאהעג טָאה ןַאמ רעד סָאװ ףיוא ,ךַאז ןייא
 -רַאפ ןעוועג יקסנָארוװ זיא ףיורעד ןוא ,דנַאה ןיא ןעפַאװ טימ גנוגידירפעב םהיא
 ,ןָא טונימ רעטשרע רעד ןופ גיט

 -נוהיצעב עכילרעניא ,עיינ ןענעישרע ןענייז טייצ רעטצעל רעד ןיא רעבָא
 -ַארשעג ןוא ,ןעקָארשעג ןיקסנָארוװ ןעבָאה עכלעוו ,רהיא ןוא םהיא ןעשיווצ ןעג
 איז טָאה טשרע ןעטכענ .טייקטמיטשעבנוא רעייז רעביא םהיא ייז ןעבָאה ןעק
 "רע טָאה איז זַא ,טלהיפעג טָאה רע ןוא .רעגנַאװש זיא איז זַא ,טרהעלקרע םהיא
 טהעטשעב ןיײלַא טכירכַאנ רעד ןיא ןיולב טינ ןַא ,סעּפע םהיא ןופ טרַאװ
 ןייז ןיא סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע םהיא ןופ ךיז טרעדָאפ ָאד זַא ,ךַאז עצנַאג איד
 סעּפע ןעפָארטעג םהיא טָאה סָאד ,ךילקריוו ןוא .ָאטינ זיא ןעלעגער ןופ ךוב
 טרהעלקרע םהיא טָאה איז ןעוו ,ט'נימ רעטשרע רעד ןיא ןוא ,גנולצולּפ ױזַא
 לָאז איז ןרעדָאפ לָאז רע ,טריטקיד םהיא ץרַאה ןייז טָאה ,עגַאל רהיא ןעגעוו
 סָאד טָאה רע ןעוו ,טציא רעבָא ,טגָאזעג רהיא סָאד טָאה רע .ןַאמ םעד ןעזָאלרעּפ
 רעסעב ןעװעג רשפא טלָאװ .סע זַא ,ןעהעזרעד רהָאלק רע טָאה ,טקניידעגכאנ
 ,טגָאזעג ךיז סָאד טָאה רע ןעוו טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא .םעד ןהֶא ןעמוקוצסיוא
 ,ןהָאט וצ ױזַא טכעלש טינ סָאד זיא ֹוצ טַאהעג ארומ ךָאד רע םָאה

 -רעפ ,סָאד ךָאד טסייה ןַאד ,ןַאמ םעד ןעזָאלרעפ טגָאזעג בָאה ךיא ביוא,
 -קעװַא טציא איז ךיא ןָאק איוו ? גיטרַאפ ףיורעד ךיא ןיב : רימ טימ ךיז ןעדניב
 ,פיפא ןענעכער רימָאל ? טינ דלעג ןייק בָאה ךיא ןעוו ,ןַאמ רהיא ןופ ןערהיפ
 -קעװַא איז ךיא ןָאק איוו רעבָא ...ןענדרָאניײא ןענָאק ןיוש ךיא טלָאװ סָאד זַא
 ןעמ ףרַאד ,טגָאזעג סָאד בָאה ךיא ביוא ? רעטילימ ןיא ךָאד ןעיד ךיא זַא ןערהיפ
 " טסנעיד ןופ סיורא ןוא דלענ ןעבָאה .ה .ד ,גיטרַאֿפ ןעכַאמ וצרעד ךָאד ךיז

 סיורא רע לָאז וצ םעד ןעגעוו עגַארפ איד .טכַארטרעפ ךיז טָאה רע ןוא
 ,דנַאטשמוא רעדנַא ןַא ףיוא טכַארבעגפיורא םהיא טָאה ,טינ רעדָא טסנעיד ןופ
 רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא ןיילַא םהיא רַאפ זיולב ןעוועג טסואוועב זיא רעכלעוו
 .ןעבעל ןייז ןופ סערעטניא רעמייהעג ןוא סערעטניא טּפיױה

 ןופ ןוא טייהדניק ןייז ןופ םיורט רעטלַא רעד ןעוועג זיא עבעילנערהע
 טלָאװעג טינ ךיז רַאפ ןיילַא ךיז טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,םיורט ַא -- דנעגוי ןייז
 ןיא טָאה איז זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג םהיא ןיא זיא עכלעוו רעבָא ,ןייז הדומ
 טירש עטשרע ענייז .אננַא וצ עבעיל ןייז ןופ להיפעג םעד טימ טפּפמעקעג םהיא
 טימ רעבָא ,ענעגנולעג רהעז ןעוועג ןענייז טסנעיד ןיא ןוא טפאשלעזעג רעד ןיא
 ןייז ןעזייוו גידנעלעוו : רעלהעפ ןעבָארג ַא טכַאמעג רע טָאה קירוצ רהָאי ייווצ
 טָאה ןעמ ןעכלעוו גאלשרָאפ ַא ןופ טנַאזעגבָא ךיז רע טָאה טייקגיגנעהבַאנוא
 ןיא הטרעוו רהעמ ךָאנ ןעבענוצ םהיא טעװ סָאד זַא גידנעפָאה ,טכַאמעג םהיא
 .טפאשלעזעג רעד ןופ ןעניוא איד

 סָאװ ןוא שער ַאזַא טכַאמעגנָא טָאה סָאװ ,אנינעראק וצ גנוהיצעב ןייז
 טכארבעג םהיא טָאה ,טייקמַאזקרעמפיוא סנעמעלַא ךיז ףיוא ןעגיוצעג םָאה
 .עבעילטסבלעז ןייז טליטשעג עלייוו ַא ףיױא םָאה סָאד ןוא ץנַאלג רהעמ ךָאנ
 רעדיוו םהיא ןיא עבעילנענייא ןופ ?חיפעג סָאד טָאה קירוצ ךָאוװ ַא םימ ָאד רעבָא
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 ןייא ןופ ,טייהדניק ןופ רבח ַא רענייז .טפַארק עגיד'ארומ טימ טכַאוװעגפיוא

 רוָאכופרעס ,סוּפרָאק ןױא דארעמַאק ַא ןוא טפַאשלעזעג ןייא ןופ ,םהיא טימ זיירק

 ןוא קיטסַאנמיג ןיא ,סַאלק ןיא ,טרירוקנָאק רעמיא טָאה רע ןעכלעוו טימ ,יקס

 ךיז םָאה ,גנונעכייצסיוא-ןערהע ןופ ןעמיורט איד ןיא ךיוא ןוא ןעיירעפיטש ןיא

 "עמ ןוא ןעגנַאר ייווצ ןעטלַאהרע טָאה ,ןעיזַא-לעטימ ןופ טרהעקעגקירוצ געט איד

 | | .ןעטלעז טנירק לַארענעג רעגנוי ַא סָאװ ,ןעילַאד

 -עגנָא םחיא ןעגעוו ןעמ טָאה ,גרובסרעטעּפ ןייק ןעמוקעג זיא רע רונ איוו

 .דארג ןעטסכעה ןופ ןרעטש םענעמוקעגפיוא ןַא ןעגעוו איוו ןעדייר וצ ןעביוה

 םנעידעג ןעמַאװצ ןוא םהיא טימ ןערהָאי ענייא ןיא ,דארעמאק ַא סיקסנָארוװ

 ךָאנ טָאה ןוא לארענעג ַא ןעוועג יקסווָאכופרעס טציא ןיוש זיא ,סוּפרָאק ןיא

 "כיוו ַא ןעבָאה טלָאװ סָאװ ,עלעטש ַא ןעמוקעב ןוא רעכעה ןהעגנ וצ וצרעד טרַאוװרע

 ,רעגיגנעהבאנוא ןַא להָאוובֶא ,יקסנָארוװ ןוא ,גנורעיגער רעד ןיא גנוטיידעב עניט

 רהעמ ךָאד רעבָא זיא ,רעמיצנעיורפ רעגיטכערּפ ַא ןופ טבעילעג ןוא רעדנעצנעלג

 איו גיננעהבאנוא ןייז ןעזָאלעג טָאה ןעמ ןעמעוו ,רעטסימטָאר ַא איוו ןעוועג טינ

 | ,טסולנ ןייֵלַא רע

 ,ןיקסווָאכופרעפ ןייז אנקמ טינ ןָאק ךיא ןוא אנקמ טינ ןיב ךיא ,ךילריטַאנ,

 םייצ איד ןעפערטוצ רונ ףרַאד ןעמ זַא ,רימ טזייוו גנונעכייצסיוא ןייז רעבָא

 רהֶאי יירד טימ .לענש רהעז ערעירַאק ַא ןעכייררע ןָאק ךיא איוו שנעמ ַאזַא ןוא

 ןעזָאלרעּפ לעװ ךיא ןעוו .ּךיא סָאװ עגַאל רעגיבלעזרעד ןיא ןעוועג רע זיא קירוצ

 גידנעביילב .ךיז רעטניהַא ןעפיש עלַא ןענערברַאֿפ ךיא לע טסנעיד-רעטילימ

 זַא ,טרעפטנעעג ןיילַא טָאד איז .ןערילרעפ טינ .ךַאז ןייק ךיא ןָאק טסניד ןיא

 םינ ךיא ףרַאד עבעיל רהיא גידנעבָאה ןוא .ענַאל רהיא ןערעדנע טינ ?יוװ איז

 -גנַאל גידנעהערדרעפ ןוא .טכַארטעג ךיז רע טָאה -- "ןיקסווָאכופרעפ ןייז אנקמ

 ןעגנַאגעגכרוד ךיז זיא ןוא שיט ןופ ןעביוהעגפיוא ךיז רע טָאה ,סעצנָאװ ענייז םַאז

 טלהיפעג טָאה רע ןוא לעה רעדנוזעב ןעטכיולעג ןעבָאה ןעניוא ענייז .רעמיצ ןרעביא

 "עג רעמיא טָאה רע ןעכלעוו ,דנַאטשוצ ןערעטנומ ןוא ןעגיהור ,ןעטסעפ םענעי

 ךָאנ איוו ןעוועג זיא סעלַא .ענַאל ןייז טכַאמעג רדָאלק ךיז טָאד רע ןעוו טלהיט

 ןעמונעג ,טריזַארבא ךיז טָאה רע .דהָאלק ןוא ןייר ,תונובשח עגידרעהירפ איד .

 | .םיורא זיא ןוא ןהָאטעגנָא ךיז טָאה ,ענַאװ עטלַאק ַא

21 

 -עג טנייה ריד ייב טָאה יירעשאוו-שעוו ענייד .ריד ךָאנ םוק ךיא ןוא --

 .טגידנעעג ןיוש אוד טסָאה ,ונ --- יקצירטעּפ טגָאזעג טָאה -- גנַאל רהעז טרעיד

 - טימ גיד'נהָאט לעכיימש ַא ,יקסנָארוװ טרעפטנעעג טָאה --- טגידנעעג ---

 | | .ניוא ןייא

 טָאה -- דאב א ךָאנ איו אוד טסיב תונובשח ענייד ְךָאנ רעמיא ---
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 םעד ןעפורעג רע טָאה ױזַא ןעקצירה ןופ טציא םוק ךיא --- יקצירטעּפ טגָאזעג
 -  .ריד ףיוא טרַאװ ןעמ (רידנַאמָאק-טנעמיגעד

 -עג טָאה ןוא רבח ןייז ףיוא טקוקעגנ גידנערעפטנע טינ טָאה יקסנָארוװ

 | ,סערעדנַא סָאװ ןענעוו רָאנ טכַארט
 גידנערעהוצ טגָאזעג רע טָאה -- ?קיזומ םהיא ייב סָאד טלעיּפש ,אי -- |
 ? בוט-םוי ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ -- ןעטיימורט ןופ ןעגנאלק עטנאקעב וצ ךיז

 .ןערהָאפוצ ןעמוקעגנ זיא יקסוואכופרעפ ---
 .טסואוועג טינרָאג בָאה ךיא --- יקסנָארוװ טגָאזעג טָאה -- } ַאדַא --

 להָאמ ןייא .ןערָאװעג רעלעה ךָאנ זיא ןעגיוא ענייז ןיא ?עכיימש רעד
 טָאה ןוא עבעיל ןייז טימ ךילקילג זיא רע זַא ןעסַאלשעב ןיילַא ךיז רַאפ רע טָאה
 ןיוש טָאה ,ערעיראק ןייז טימ ,עבעיל-נערהע ןייז טימ רהיא בעילוצ טרעפּפָאעג
 .-רעפ ןייק טינ ,ןיקסווָאכופרעס וצ האנק ןייק טינ ןעלהיפ טנַאקעג טינ יקסנָארוװ
 רע ןעוו ,ןעטשרע םעד טכוזעב טינ םהיא טָאה יקסווָאכופרעס סָאװ רַאפ ,סורד
 "וג א ןעוועג רעבָא זיא יקסווָאכומרעס .טנעמינער ןייז ןיא טסַאנ וצ ןעמוקעג זיא
 .םהיא טימ ךיז ןעפערט וצ ןרענ ןעוועג זיא רע ןוא ,רעדורב רעט

 ,ןרעג רחעז ןיב ךיא ,ַא ---

 .ףיוה ןעשיצירּפ ןעסיױרג א טנהָאװרעפ טָאה ןימ עד קינווָאקלָאּפ
 ןעטשרעטנוא ןעמעווקעב ,ןעסיורג םעד ףיוא ןעוועג זיא טטַאשלעזעג עצנַאנ איד
 ןעוו ןעגיוא איד ןיא ןיקסנָארװ ןעפרָאוװעג ךיז טָאה סָאו עטשרע סָאד ..ןאקלאב

 ,סעזולב ןיא רעגניז-רעטילימ איד ןעוועג סָאד ןענייז ,ףיוה ן'פיוא ףיורא זיא רע
 איד ןאקלאב ן'םיוא ןוא ןעפנארב טימ לעפיוק א ןעבעל ןענַאטשעג ןענייז סָאװ
 פערער ַא ,ןערעציפָא ןופ טלעננירעגמורא ,קינוָאקלאּפ םעד ןופ .רוניפ עדנוזעג

 ןעגנאגעגוצ ןענייז ןערעציפָארעטנוא עכילטע ןוא רעטסימכַאװ רעד ,ןעטַאדלָאס
 טָאה ,שיט םוצ ןעגנַאגעגוצ ןיא קינװוָאקלָאּפ רעד .ןאקלאב םוצ ןיקסנָארוװו טימ

 : טסָאט א ןעירשעגסיוא טָאה ןוא לַאקאב ַא טימ קירוצ טרהעקעגמוא ךָאנרעד ךיז
 טסריפ ?ארענעג ןערעפּפַאט ןוא דארעמאק םענעזעוועג רעזנוא ןופ דנוזעג ן'רַאפ,
 | "! ַארוא .יקסווָאכופרעס

 לַאקָאב ַא טימ יקסווָאכופרעס ןעמוקעגסיורא זיא קינווָאקלַאּפ םעד ךָאנ

 | ,דנַאה ןיא
 דנעוו א ךיילנ דיז רע טָאה -- ַאקנערַאדנַאב ,רעגנוי ץלַא טסרעוו אוד --

 -ענ טָאה רעכלעוו ,רעטסימכַאװ ןענידש'הירב ,ןעגיקַאב-טיור םעד וצ ןהָאטעג
 | .ןימרעט ןעטייווצ םעד ןיוש טנעיד

 "ופרעס ןעהעזעג טינ טָאה יקסנָארוװ איוו רעכירַא ןיוש ןענייז רהָאי יירד
 ,ןעדרַאבנעקַאב ןעסקַאװ ןעזָאלעג טָאה ,ןערָאװעג רעטפַאהנַאמ זיא רע .ןיקסווָאכ
 טשאררעביא טָאה ןוא ,ןעוועג איוו רעקנַאלש אזַא ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא רע רעבָא
 ,טייקגיהטומסיורג ןוא טיײקטרַאצ רעד טימ לעיפיוו ,טייקנהעש ןייז טימ ?לעיפ ױזַא
 טָאה גנורעדנע ןייא .דוניפ רעצנַאנ ןייז ןיא ןוא םינּפ ןייז ףיוא ןענעלעג זיא סָאװ
 רענידנעטש ,רעליטש רענעי ןעוועג ןיא סָאד ;יקסנָארװ טקרעמַאב םהיא ןיא
 ךיירגלָאפרע ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ ןופ םינּפ םעד ןיא רעמיא זיא רעכלעוו .,ןייש
 "רע ןעגיזָאד םעד רַאפ ןעמעלַא ןופ טנעקרענא ןערעוו ייז זַא רעכיז ןענייז ןוא
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 יענ ךיילג סָאד טָאה רע ןוא זיא ןייש ַאזַא סָאװ ,טסואוועג טָאה יקסנָארוװ .גלָאפ

 .ןיקסווָאכופרעק ןיא טקרעמ
| 

 .ןיקסנַארוװ ןעהעזרעד יקסווָאכופרעס טָאה ּטערט איד ןופ גידנעהעגבָארַא

 -עג ביוה ַא טָאה רע .דיירפ ןופ לעכיימש ַא טימ ןעטכיולעב ךיז טָאה םינּפ ןייז

 הָאטעג ביוה ַא טָאה ,ןיקסנָארװו טסירגעב טָאה ,ךיוה רעד ןיא ּפָאק םעד ןהָאט

 צ רעהירפ זומ רע זַא ,גנוגעווַאב רעגיזָאד רעד טימ גידנעזייוועב ,לַאקָאב םעד

 איד טלעטשעגנָא ןוא ןעגיוצעגסיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעטסימכַאו םעד וצ ןהעג

 | | 0 | .ךיז ןעשוק םוצ ןעּפיל

 -- סינוװָאקלָאּפ רעד ןהָאטעג יירשעג ַא טָאה --- ! ךיוא רע זיא טָא ,ונ --| 0

 | .גיד'הרוחש-הרמ רָאג טסיב אוד זַא רָאנ רימ טגָאז ןיוושַאי ןוא

 ,עטכייפ ענייז ןיא רעטסימכַאו םעד ןהָאטענ שוק ַא טָאה יקסווָאכופרעפ

 .וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא ,לעכיט ן'טימ ?יומ םעד :ידנעשיוובָא ןוא ןעּפיל עשירפ

 .ןיקסנָארוװ
| 

 דנַאה ןייז גידנעקירד טגָאזעג רע טָאה -- !ךימ סע טהערפ איוו ,ונ ---

 - | | .םייז ַא ןָא םהיא גידנערהיפבָא ןוא

 ןעניושַאי וצ ןהָאטעג יירשעג ַא טָאה --- ! םהיא טימ ךיז טניטפעשעב ---

 וצ ןעטנוא בָארַא ןיילַא זיא ןוא ןיקסנָארװ ףיוא גידנעזייוונא קינווָאקלָאּפ רעד

 | יי .ןעטַאדלָאס איד

 בָאה ךיא ? סעסייר איד וצ ןעוועג טינ ןעטכענ אוד טסיב סָאװ רַאפ ---

 - גידנעקוקעב ,יקסנָארוװ טגָאזעג טָאה --- ןעפערט טרָאד ךיד לע ךיא זַא ,טניימעג

 | | | ,ןיקסווָאכופרעפ

 "עג יקסווָאכופרעפ טָאה --- גידלושטנע .טעּפש וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ---

 -לָאס איד רַאפ ןעלייהט טסייה --- :טנַאטוידַא םּוצ ךיז גיד'נהָאט דנעוו ַא טגָאז

 ףיוא ןעמוקנָא טינ טרָאד לָאז סע לעיפיוו ,טוג ױזַא טייז ,ןעגעווטניימ ןופ ןעטַאר

 | | .ןעדעי

 ענידלעבור-טרעדנוה יירד רעטסייט ןופ ןעמונעגסיורא לענש טָאה רע ןוא |

 | | .ןערָאװעג טיור זיא ןוא

 גערפ ַא טָאה -- ? ןעקנירטסיוא רעדָא סָאװ ןעסע ,סָאװ ! יקסנָארוװ ---

 טא ןוא !ןעסע וצ סעּפע ףַארג םעד טגנַאלרעד רעהַא ,יע --- ןיוװשַאי ןהָאטעג !

 , | -! סיוא קנירט

 -עג טָאה סעטלַאטשנַארעּפ טָאה קינװָאקלָאּפ רעד עכלעוו ,יירעפיוז איד

 . ןיקסווָאכופרעס ןעבייהעג טָאה ןעמ .לעיפ רהעז ןעקנורטעג טָאה ןעמ .גנַאל טרעיוד

 .ךָאנרעד .קינװַאקלַאּפ םעד ןעביוהעג ןוא טּפַאכעג ןעמ טָאה ךָאנרעד ; טניוועג ןוא

 רעד ןעוו .ןיקצירטעּפ טימ ?לעצנעט ַא ןעגנַאגעג קינווָאקלָאּפ רעד ןייֵלַא זיא

 -קעװַא ךיז רע טָאה טכַאוװשעגבָא ןוא דעימ קרַאטש ןעוועג ןיוש זיא קינווָאקלָאּפ

 ,ןעניושַאי ןעגייצרעביא ןעביוהעגנָא טָאה ןוא קנַאב ַא ףיוא ףיוה ןיא טצעזעג

 סע ןעוו ,סרעדנָאזעב ,ןעסיירּפ רַאפ ןעבָאה ֹוצ ארומ סָאװ טינ טָאה דנַאלסור זַא/

 עלייוו ַא ףיוא ךיז טָאה יירעפיוז איד .עירעלַאװַאק ןופ עקַאטַא ןַא וצ ןעמוק לָאז

 .טליטשעננייא
| | . 

 .*עדַאב ןיא ןעגנַאגעגנירַא עלייוו רעגיזָאד רעד ןיא זיא יקסווָאכופרעק
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 .רעכלעוו - ,ןיקסנארוװ ןענופעג טרָאד טָאה ןוא דנעה איד ןעשַאוואוצבָא םוא רעמיצ
 -עג טָאה רע ןעוו .רעסַאו עטלַאק םימ ךיז ףיוא ןעסיג ןיא ןעטלַאהענ טָאה

 ןיקסווָאכופרעס ןעבעל טצעזעג ךיז יקסנָארוו טָאה ךיז ןעשאוואוצנייא טנידנע
 ,ךערּפשעג ַא ןעביוהעגנָא ייז ןעשיווצ ךיז טָאה סע ןוא ,ןַאװיד םעניילק םעד היוא
 .ןעדייב ייז רַאפ טנַאסערעטניא ןעוועג זיא רעכלעוו

 טגָאזעג טָאה --- יורפ ןיימ ךרוד סעֶלַא ריד ןענעוו טסואוועג בָאה ךיא --
 .רהיא טימ ןעהעזעג ךיז טסָאה אוד סָאװ ךימ טהערפ סע --- יקסווָאכופרעס

 עניצנייא איד ןענייז סָאד ןוא ,ַאירַאװ טימ טעדניירפעב זיא איז --
 טָאה -- ךיז ןעהעז וצ םהענעגנָא זיא רימ עכלעוו טימ ,גרובסרעטעּפ ןיא ןעיורפ
 פייוו ,ראפרעד טלעכיימשעג טָאה רע .לעכיימש ַא טימ יקסנארוו טרעפטנעעג
 -עב טעו ךערּפשעג סָאד עכלעוו ,ַאמעהט איד ןעהעזעגנסיוארָאפ ןיוש טָאה רע
 יה 0 .םהענעגנא ןעוועג םהיא זיא סָאד ןוא ןערהיר

 .יקסוואכופרעס טגערפעגרעביא גידנעלכיימש טָאה -- ? עגיצנייא איד ---
 .סָאװ זיולב טינ רעבָא ,טסואוועג ךיוא ריד ןענעוו בָאה ךיא ןוא ,אי-- |

 ןייז ףיוא קורדסיוא ןעגניירטש ַא טימ טָאה --- יורפ ןייד ןופ טרעהעג בָאה ךיא
 טרעהעג בָאה ךיא ןעוו טחערפעג רהעז ךיז בָאה ךיא --- יקסנארוו טגָאזעג םינּפ
 טראוורע בָאה ךיא ,טרעדנואוועג טינ רָאנ ךימ טָאה סָאד רעבָא ,גלָאפרע ןייד ןופ
 יי יי ,רהעמ ךֵאָנ

 יטנעק םהענעגנא ןעוועג ןיא םהיא .טלעכיימשענ טָאה יקסוואכופרעס |
 .ןעטלַאהעב וצ סָאד גיהטיונ ראפ ןענופעג טינ טָאה רע ןוא ךיז ןעגעוו גנוניימ אזַא

 ךיא זא .ןעפָא גָאז ןוא הדומ ךיז ןיב ךיא ,טחההעקראפ ,ךיא ןוא --
 ןיב ךיא ..רהעז ךימ סָאד טהערפ ןעהערפ רעבָא  .רעגינייוו לעיפ טראוורע בָאה
 יב ךיא ןוא דובכ בעיל בָאה ךיא ,טייקכאווש ןיימ ןיא סָאד ,דנעבעילטסבלעז
 עי ר .טייקכאווש רעניזָאד ןיימ ןיא הדומ ךיז

 אוד ןעו ,ןעוועג הדומ טינ רָאג ךיז טכלָאװ אוד זַא ןייז ןָאק סע ---
 | .יקסנארוו טגָאזעג טָאה --- ךיירגלָאפרע ןעוועג טינ טפלָאוװ

 .יקסוואכופרעס טגָאזעג גידנעלכיימש רעדיוו טָאה -- טינ קנייד ךיא --
 סע רעבָא ,ןעכעל וצ הטרעוו טינ זיא םעד ןהֶא זַא ,ןענָאז טינ ליוװ ךיא --
 .,תועט א בָאה ךיא זא ,ןייז ןַאק סע ,סיוועג .םעד ןהֶא גיטעמוא ןעוועג טלָאוװו
 .,טייקגיטעהט ןופ זיירק םענעי ראפ ןעטייקגיחעפ בָאה ךיא זַא ךיז טכוד רימ רעבָא
 ַא ראפ סָאװ ,דנַאה ןיימ ןיא טכַאמ איד זַא ןוא ,טלהעוורע בָאה ךיא עכלעוו
 עלעיפ ןופ דנעה איד ןיא רעדייא רעסעב ןייז טעו ,ןייז טינ לָאז סָאד טכַאמ
 ןייזטסואוועב ןעדנענייש םעד טימ יקסוואכופרעס טגָאזעג טָאה -- עטנענימָארּפ
 רעניזָאד רעד וצ וצ םוק ךיא רעטנהענ סָאו םוראד | ןייז ןופ
 .ךיא ןיב רענעדעירפוצ ץלא ,טכַאס

 טימ טיי רעבָא ,לאפ רעד יוזא סע זיא ריד טימ זַא ןייז ןָאק סע --
 .סיוא ן םעג ןוא ךיא בעל טָא ןוא ,טניימעג ױזַא ךיוא בָאה ךיא .ןעמעלַא
 טָאה -- קעווצ ןעניזָאד םעד בעילוצ זיולב ןעבעל ֹוצ הטרעוו טינ זיא סע זַא
 : יב -י | .יקסנארוו טגָאזעג

 טגָאזעג גידנעכַאל טָאה -- !ְךָאְד סע ןיא סָאד ! ךָאד סע זיא סָאד --
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 ,עקַאט ןופרעד ןעדייר ןעבייהנָא טלָאװעג סָאד ךָאד בָאה ךיא --- יקסוואכופרעס

 ןעכלעוו ,גאלשרָאפ א ןופ טנאזטנע ךיז טסָאה אוד זַא טרעהעג בָאה ךיא סָאװ

 בָאה ך"א ,סיועג . . . ערעיראק רעדנעצנעלג א ריפ טכַאמעג ריד טָאה ןעמ

 .ןערעינאמ עטמיטשעב ןאראפ ךָאד ןענייז סעלַא ריפ רעבָא .טכער ןעבענענ ריד

 .טסָאה ןהָאטעג רעבָא ,טוג ןעוועג זיא ןיילַא גנולדנַאה ןייד זא ,קנייד ךיא ןוא

 .ףראד ןעמ איוו ױזַא טינ סָאד אוד

 ?הָאמ ןייק בָאה ךיא ,ךָאד טסייוו אוד ; ןהָאטעג זיא ןהָאטעג סָאװ --

 וצרעד .ןעלאפרעפ זיא ןהָאטענבָא .והט ךיא סָאװ ךאז א ןופ טינ הטרח ןייק

 | .טוג רהעז רימ זיא

 טינ טימרעד ךיז טסעוו אוד רעבָא .טייצ א ראפ זיולב , , . טוג רהעז --

 ,טינ סָאד ךיא גָאז רעדורב ןייד ,ןעגידעירפעב

 "ירפעב ןעצנאג ןיא ךימ לָאז סָאד זא ,ןעגָאז וצ טינ ןיימ ךיא 4,ונ -- |

 : | .ןעגיד

 .גיטיונ ןענייז אוד איוו ןעשנעמ עכלעזַא .ןיילא סָאד טינ ןוא ,אי ---

 ? ןעמעווראפ --|
 דנאלסור ראפ .דנאלסור ראפ ,טפַאשלעזענ רעד ראפ ? ןעמעווראפ----

 ןהעג טעװ ןוא סעלַא טהעג טינ ןעוו ,ייטראּפ ַא גיטיונ ,ןעשנעמ גיטיונ ןענייז

 .לעפייט םוצ
 ןעגעג סוועינעטרעב איו ייטראפ אזא ! ? סָאװ ףראד ןעמ טסייה סָאד ---

 | ? ןעטסינומָאק עשיסור

 -וואכופרעס םינּפ םעד ןהָאטעג שטיינק ַא ךילסורדרעפ טָאה -- ,ןיינ ---

 עלא זיא סָאד -- טייקשירַאנ עכלעזא ןיא דשוח םהיא זיא ןעמ סָאװ ראפ ,יקס

 ןעשנעמ ראפ .ןעטסינומָאק ענייק ָאטינ ןענייז סע  ,ןייז טעוװ ןוא ןעוועג ?הָאמ

 עכילרהעפעג ,עכילדנעש ַא ןערהעלקוצסיוא גיטיונ להָאמ עלא זיא סענירטניא ןופ

 טכַאמ ןופ ייטראּפ ַא ףראד ןעמ ,ןיינ .לאפנייא רעטלא ןא ןיא סָאד .ייטראּפ

 .ךיא ןוא אוד איוו ,עגיגנעהבאנוא ןעשנעמ ןופ

 גידנעּפאכנא יקסנארוו טגערפעג טָאה -- 4 עשז סָאװ ראפ רענָא --

 ינעהבאנוא סלַא טינ עגיזָאד איד אוד טסנעכער סָאװ ראפ --- ןענָאזרעּפ עגינייא

 : | ? ןעשנעמ עגינ

 רעדָא טינ ןעבָאה עכלעוו ןעשנעמ ןענייז סָאד לייוו ,ראפרעד זיולב ---

 וייק ןענייז יז ; ןעגעמרעפ ןעגיגנעהבאנוא ןייק טאהעג טינ השוריב ןעבָאה

 יענ ןערָאבעג ןע ענייז רימ רעכלעוו ןיא ,ןנוז רעד וצ טנעהָאנ ןעוועג טינ ?הָאמ

 םוא ןוא  ,טרָאוװטוג א ראפ רעדָא דלעג ראפ ןעפיוק ןעמ ןָאק ייז .ןערָאװ

 ךאז א ,גנוטכיר א סעּפע ןעטכארטסיוא ייז ןעזומ גנולעטש רעייז ןעטלאהנא וצ

 עצנאג איד ןוא ,ןעדאש טגניירב עכלעוו ןוא טינ ןעביולנ ןיילא ייז רעכלעוו ןיא

 .ןופ תואצוה איד ףיוא זיוה ַא ןעבָאה וצ לעטימ א איוו רהעמ טינ זיא גנוטכיר

 רעדָא רעגרע ןיב ךיא זא ,ןייז ןָאק סע .וצרעד טלַאהעג א ןוא גנורעיגער רעד

 רעשירַאנ ןייז סָאד ךיא לָאז סָאװ ראפ טינ העז ךיא ?הָאוובֶא ,ייז ןופ רעמוד

 סָאד -- הלעמ עגיטכביוו ןייא ןעבָאה אוד ןוא ךיא דעבָא ? ייז ןופ רענרע ןוא
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 רעניטיונ טציא ןענייז ןעשנעמ עכלעזַא ןוא ,ןעפיוק וצ רערעווש זיא זנוא סָאװ
 .ןעוועג זיא סע ןעוו ןענייז ייז רעדייא

 טלַאהניא רעד ױזַא טינ רעבָא ,םַאזקרעמפיוא טרעהעג טָאה יקסנָארוװ
 .ןייז וצ גנוטלאהרעפ ס'יקסוואכופרעס לעיפיוו ,טריסערעטניא םהיא טָאה אפינ
 רעדנערעיגער רעד ןעגעג ןעמּפמעק וצ ןעניז ןיא ןיוש טָאה רע ; םייקגיטעהט
 ןוא ןעיהטאּפמיס ענייז ,ןעטכיזנא ענייז טלעוו רעד ןיא ןיוש טָאה ןוא טכַאמ
 איד טריטסיזקע ןיולב ןעבָאה םהיא ראפ סָאװ םייצ רעד ןיא ,ןעיהטאּפיטנא
 איוו ןענַאטשרעּפ ךיוא טציא טָאה יקסנארוו .,ןָארדַאקסע ןייז ןופ ןעסערעטניא
 רעטפַאהלעפייווצנוא ןייז טימ ךיירנלָאפרע ןייז טנָאקעג טָאה יקסוואכופרעפ יוזא
 -לעקיווטנע ןייז טימ ןוא ךאז איד ןהעטשראפ ,ךאז א ןעטכארטעב וצ טייקגיהעפ
 ןיא ןעפָארטעג ןעטלעז יווא טָאה ןעמ סָאװ ,ךארּפש רעטבאנעב ןוא לכש ןעט
 - .טבעלעג טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,זיירק םעד

 ןעגעווטסעד ןופ רע טָאה ,ןעוועג טינ םהיא ןיא סָאד םהענעגנאנוא איו
 .ן''יקסוואכופרעס ןעוועג אנקמ

 -עג רע טָאה --- ךאז טּפיױה ןייא וצרעד רימ טלהעפ ןענעווטסעד ןופ ---
 םע רעבָא ,ןעוועג זיא סָאד .,ןעשרעה וצ שנואוו רעד טלהעפ רימ -- : טרעפטנע
 ,ייברעפ זיא

 ץנָאזעג גידנעלכיימש טָאה -- תמא טינ זיא סָאד ,רימ טגנידלושטנע ---
 ,יקסוואכופרעס

 ביוא ,סנעטסגינייוו ט צ יא ...1! תמא ,תמא ןזיא סָאד ,ןיינ ---
 .גיטכירפיוא ןייז ןעלעוו לָאז ךיא

 רעבָא ; ךאז רעדנא ןא ןיא סָאד ,ט צ י א תמא ןא זיא סָאד ,אי --
 ,רעמיא ןייז טינ ךָאד טעו ט צ י א רעד

 .יקסנארוו טרעפטנעעג טָאה --- ןייז ןָאק סע --
 "ואכומרעס טצעזעגטרַאפ טָאה --ן|ייז ן ָאק ס ע ,טסגָאז אוד --

 זא  ,ריד גָאז ךיא ןוא -- ןעקנאדעג ענייז ןעפָארטעג טלָאװ רע איוו ױזַא יקכ
 אוד .ןעהעז טלָאװעג ךיד ךיא בָאה םעד בעילוצ א .ר ע כ י 1 ןיא סָאד
 ןעביילב רעבָא .ךיא העטשרַאפ סָאד .ןייז וצ ףראד סע איו ןהָאטעג טסָאה
 ?הֵאוובֶא , . , ןהָאט תובוט ריד ליוו ךיא זַא ,טינ ןייפ .טינ סָאד ףראד ױזַא
 ! תובוט לעיפ ױזַא ןהָאטעג רימ טסָאה אוד :  ןעלעוו טינ סָאד ךיא לָאז סָאװ ראפ
 .אי .םעד ןופ רעכעה טהעטש טפַאשדניירפ רעזנוא זא סלאפנעדעי ןעפָאה רימָאל
 -- םהיא וצ גידנעלכיימש ,רעמיצנעיורפ א איוו ךילטרעצ טגָאזעג רע טָאה --
 ןיוש ךיד לעװ ךיא ןוא ,טנעמיגער ןופ סיורא םערט ,"שנאלב טרַאק , א רימ ביג
 ,טייהרעטקרעמעבנוא ץנאג ןעהיצניירַא

 טגָאועג טָאה --- טינ ךאז ןייק טלהעפ רימ זַא ,ךימ העטשראפ רעבָא ==
 .ןיא סע איוו ןעביילב לָאז סעלא זַא זיולב ףר

 -עג טלעטשעגקעווַא ךיז טָאה ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה יקסוואכופרעס
 םהיא ןעג

 ךיא ,ןיא סע איו ױזַא ןעביילב לָאז סעלא זא ,טגָאזעג טסָאה אוד --
 סע ,ןערהָאי ענייא ןיא ןענייז רימ ,רעה רעבָא .טיידעב סָאד סָאװ העטשראפ
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 רעבָא .ךיא סלַא רעמיצנעיורפ להָאצ ערעסערג ַא טנעקעג טסָאה אוד זַא ןייז ןָאק

 ,יורפ ענעגייא ןייא זיולב טנעקרעד ןעמ ןעוו זַא רימ ביולג ןוא ,טארייהרעפ ןיב ךיא

 רעדייא רעמיצנעיורפ עלַא ןענעקרעד רהעמ ןופרעד אוד טסנָאק ,טבעיל ןעמ עכלעוו

 .עדנעזיוט איד ןיא ןענעק ייז טסלָאז אוד ןעוו

 םעד וצ ןהָאטעג יירשעג ַא יקסנארוו טָאה --- ןעמוק ךיילג ןעלעוו רימ -- :

 -לָאֹּפ רעד זַא טגָאזעג ייז ןוא רעמיצ ןיא טקוקעגניירא - טָאה רעכלעוו ,רעיציפָא

 סָאװ ,ןעניפעגסיוא ןוא ןערעה טלָאװעג טציא טָאה יקסנארוו ,טפור קינווַאק

 .ןעגָאז טציא םהיא טעוװ יקסוואכופרעס

 טּפיױה "רער ןיא סָאד -- ןעיורפ .גנוניימ ןיימ אוד טסָאה ָאד ןוא -- י

 א ןעבעיל וצ רעווש זיא סע .טייקגיטעהט סנעשנעמ א ןיא ןייטשיסגנורעטש

 זילב ןאראפ יא ףיורעד ,ןייז וצ גיטעהט דנַאטש-םיא ןייז ןוא רעמיצנעיורפ

 גנורעטש ןייק לָאז סָאד ןוא ןעבעיל םעווקעב ןענָאק לָאז ןעמ זַא לעטימ ןייא

 ריד ךיא לָאז איו ,אי ןעבָאה וצ הנותח ,זיא ?עטימ רעד ןוא ,ןייז טינ

 -לעוו ,יקסווָאכוּפרעס טגָאזעג טָאה--ןיימ ךיא סָאװ ןעהעטשרַאפ וצ ןעבעג סָאד

 איו ,אי ...טראו ! טרַאװ --- םילשמ טימ ןעדייר וצ טבעילעג טָאה רעכ -

 ,ןאד זיולב ןעמ ןָאק דנעה איד טימ סעּפע ןהָאט ןוא לעקעּפ א סעּפע ןענארט יצ

 סָאד ןוא ,הנותח זיא סָאד ןוא --- ןעקור ן'פיוא ןעדנוברעפ זיא לעקעּפ רעד ןעוו

 יצולּפ ןענייז רימ ייב ,טַאהעג הנותח ןיילַא בָאה ךיא ןעוו ,טלהיפרעד ךיא בָאה

 טינ לעקעּפ םעד ןעּפעלש לֶאו ןעמ ביוא ןוא .,דנעה איד ןערָאװעג יירפ גנול

 םינ ךָאז ןייק טשרע ןָאק ןעמ זַא ,לופ ױזַא ןייז דנעה איד ןעלעוו גידנעבאד הנותה |

 טכַאמעג בורח| ןעבָאה ייז .ןעווַאּפורק ףיוא ,ןעוואקנאזאמ ףיוא קוק ַא ביג .ןהָאט

 = .רעמיצנעיורפ רעביא ערעיראק רעיײז

 -נענאמרעד ,יקסנארוו טנָאזעג טָאה -- !.רעמיצנעיורפ עכלעוו ,ונ ---

 ןענייז סע עכלעוו טימ ,עסירטקא רעד ףיוא ןוא עקזיוצנארפ רעד ףיוא ךיז גיד

 ..ןענַאזרעּפ ענעפורעננָא ייווצ איד ןעדנוברעפ ןעוועג }

 -ענ רעד ןיא טָאה רעמיצנעיורפ איד ןעמָאנ ןערעכעה א סָאװ רענָא -- י

 ןיוש ןיא סָאד .ךָאד זיא רעגרע ץלַא זיא איז רענעהעזעגנא סָאװ .,טפַאשלעז

 "סיורא טסייה סָאד רונ ,דנעה איד ןיא לעקעּפ ַא ןעּפעלש וצ איו ױזַא טינ ךָאד

 .ןערעדנַא םעד ןופ סָאד ןעסייר !

 יקסנארוו | םנָאזעג ליטש טָאה --- טבעילעג טינ להָאמ ןייק טסָאה אוד -- 7

 .ן'אננא ןעגעוו גידנעטכַארט ןוא ךיז רָאפעב גידנעקוק -

 סָאװ ,סָאד ףיוא לָאס א ךיז ןאמרעד אוד רעבָא .ןייז ןָאק סע -- |

 "עטאמ עלא ןענייז רעמיצנעיורפ איד ; סעּפע ךָאנ ןוא .טגָאזעג ריד בָאה ךיא |

 עגיטרַאסיױרג ַא סעּפע .עבעיל רעד ןופ ןעכַאמ ריפ .רענעמ .איד ןופ רעלעיר

 .דרע רעד ןופ רעכעה ףיוא טינ ?הָאמ ןייק ךיז ןעביוה ייז ןוא .,ךאז-

 -נײרַא םעד וצ ןהָאטעג דנעוו א דו רע טָאה - ,=-- * דלַאבי ו דלַאב == |

 .ייקַאל ןעדנעהעג- |
 טָאה רע ?ייו .,רעדיוו ןעפור ןעמוקע גניירא טינ זיא ייקאל רעד רעבָא

 : גידנעגָאז ,ן'יקסנארוו ראפ לעטעצ ַא טכארבעג טָאה ייקאל רעד ..טראוווע !

 .איאקסרעווט ןיטסריפ רעד ןופ טכארבעג ןַאמ א סָאד טָאה ךייא ראפ --| |

 רע
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 .יקסוואכופרעס וצ יקסנארוו טגָאזעג םָאה --- םייחא ןהענ לע ןיא ,ןהָאט העוו ןעביוהעגנָא ּפָאק רעד טָאה רימ ייב --- .ןערָאװעג ןעדנוצעגנא זיא ןוא ףעירב םעד טנעפעעג טָאה יקסנארוו
 ? וצ רימ אוד טסגָאז .עידא זיא ,ֹונ --
 ,גרוברעטמ -עּפ ןיא ןעניפעג ןיוש ךיד לעװ ךיא ,,רעטעּפש ןעדייר ןעלעוו רימ ---

22 

 0 : ,טסורב רעלופ טימ טמעהטאעגפיוא להָאמ עכילטע רע טָאה האנה רעדנוזעב םימ קירוצ ףיוא ךיז גידנעפראוובא ןוא ,דרעפ |'טימ ןעלאפענ זיא רע ןעוו . ,ןעגָאלשעגבָא ןעטכענ טָאה רע עכלעוו ,םופ רעד ןופ ןעלוקטומ עטסעפ איד טּפַאטעגנָא ,דנעה איד ןיא ןעמונעגניירא איז טָאה ,סופ רעדנַא רעד ןופ עינק רעד ףיוא טופ ןייא טניילרעפ טָאה ,סיפ איד טזָאלעגבָארא טָאה רע ,ןייֵלַא ךיז ראפ טלעכיימש -עג גידנעלעוו טינ טָאה רע זפ ,קרַאטש יױזַא טציא ןעוועג םחיא ןיא זיא דיירפ -סנעבעל ןופ להיפעג סָאד ןוא ,דיירפ-סנעבעל ןופ קורדנייא ןייא ןיא טגיניוארעפ ךיז טָאה סעלא סָאװ -- רהיא טימ ךיז ןעפערט עטעטראוורע סָאד ,ךילכעזטּפייה ,וצרעד ןוא ,ןעשנעמ ןעגיטיונ א ראפ םהיא גידנענעכער ,רעטרעוו"ביול ענייז !עגעװ ןוא טפַאשדניירפ ט'יקסוואכופרעס ןענעוו גנורעניארע איד ,תונובשח ענייז טימ טלַאה רע ואוו סִייוװ רע ןַא ןייזטסואוועב ןופ ?היפעג סָאד | | .טכארטרעפ ךיז טָאה ןוא לעקנייב ןעטשרעדָאפ םעד ףיוא סיפ איד ןעגיוצעגסיוא טָאה לעקניוו ַא ןיא טצעזעגקעװוַא ךיז טָאה רע  .טיירב רחעז ןעוועג זיא טצעזעג ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עטעראק ענעגנודעג עטלא איד .דרעפ ענייז ןוא עטעראק ןייז ןָאק ןעמ לייוו ,טלָאװעג טינ רע טָאה דרעפ ענעגייא ענייז ףיוא ןערהָאפ .ןערהאפעג זיא ןוא קישטזאווזיא ןא ןופ עטעראק רענעגנודעג ם'ןיוושאי ףיוא טצעזעג יקסנארוו ךיז טָאה םוראד ןוא ,ףניפ ךָאנ ןיוש ןעוועג זיא סע
  טפול רעיירפ רעגיזָאד רעד ןיא םהענעגנא רעדנוזעב טקעמשעג םהיא טָאה ,סעצנַאװ ענייז ןופ טרעהעג ךיז טָאה סָאװ ,עדאמאּפ -ןיטנאילירב ןופ חיר רעד .רעקַאװ  סעטלַאק ןעסָאנעג ייז ףיוא טָאה רע איוו םעד ךָאנ ןערָאװעג טמאלפוצ ןענייז עכלעוו ,ןעקַאנ ןייז ןוא ןעקאב ענייז טשירפ -רע טָאה רע ןוא רעדנעציירפיוא ןוא רעדנרעטנומפיוא ,רעדנעשירפרע ןא סלאי ןעזיוועגסיוא םהיא ךיז טָאה ,'אננא ףיוא טקריוועג טלעפייווצרעפ יױזַא םָאה רעכלעוו  ,גָאט-טסוגיױוא רעטלאק ןוא רערהאלק רעניבלעזרעד .ןעמעהטא םייב (עלוקסומ-טסורב ענייז ןופ ;נוגעוועב איד ןעלהיפ וצ ןעוועג םהענעגנא זיא םהיא ,םופ רעגיטפערק רעד ןיא גָאטייװ ןעטכייל םעד ןעלהיפ וצ ןעוועג םהענעגנָא זיא םהיא ,טציא איו ,רעּפרעק ןייז ,ךיז טבעילעג טינ ױזַא רע טָאה סעּפע להָאמ | ןייק רעבָא ,רעּפרעק ןייז ןופ ןייזטסואוועב ם'ןופ דיירפ איד טכוזרעפ טּפָא ףיוא רעהירפ טָאה רע .טנַאזעג ךיז רע טָאה -- "! טוג רהעז ,טוג,
 . רעד ןיא סעֶלַא ,עטעראק ןופ רעטסנעפ ןיא ןעהעזעג טָאה רע סָאװ סעלַא
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 ךנוז ןופ ןיישבא ןעכיילב ןעגיזָאד םעד ףיוא ,טפול רעטלאק רערהאלק רעגיזָאד

 ױזַא גיטפערק יוזא ןוא ךעלהערפ יוזא ,שירפ יזא ןעוועג זיא ,גנאגרעטנוא

 .ןיילַא רע איוו
| 

 גידנעקורסיורא ,רעשטוק םעד טגָאזעג רע טָאה --- ! רעלענש ,רעלענש ---

 טָאה .,עגידלעבור-יירד ַא ענעשעק ןופ גידנעמהענסיורא ןוא ,רעטסנעפ ןיא ךיז

 סרעשטוק םעד .טקוקעגמוא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעשטוק םעד טקורעגניירא איז רע

 דלַאב ךיז טָאה סע ןוא ,ענרעטנאכ ןעבעל סעּפע טלהיפרעד טָאה דנַאה

 "עג לעקייק ַא ךיז לענש טָאה עטעראק איד ןוא שטייב ןופ ןעקאנק סָאד טרעהרעד

 .עעסאש ןעכיילג םעד רעביא ןהָאט

 טָאה --- קילג ןעגיזָאד םעד רעסיוא ,טינ ךיא ףראד ךַאז ןייק ,ךַאז ןייק; |

 ןוא עטעראק ןופ לעקעלג ןופ לּפענק םענענייב םעד ףיוא גידנעקוק טכארטעג רע

 -עגסיוא טָאה איז איו דנעצייר ױזַא סיוא םהעז אננא זַא ךיז גידנעלעטשראפ

 ץלַא ,רעטייוו סָאװ ןוא --- להָאמ ןעטצעל םעד ןעהעזעג איז טָאה רע ןעוו ןעהעז

 ראוו .עשטאד סעדערוו ןופ ןעטראג רעד ןיוש זיא םִא .איז ךיא בעיל רעקרַאטש

 וצ טמיטשעב אד סעּפע איז טָאה סָאװ וצ + איו ?וא/ ? ַאד איז זיא עשז

 רע טָאה "? ףעירב ַא סיסטעב ןיא רָאג ןעבעירשעג טָאה ןוא ךיז ןענעגעגעב

 וצ ןעוועג טינ טייצ ןייק ןיוש זיא סע רעבָא ; ןהָאטעג טכארט א טציא טשרע

 .ןעטכארפ
: | 

 ,עעלא רעד זיב גידנערהאפרעד טינ רעשטוק םעד טלעטשעגבָא טָאה רע

 -םוא רעבָא ,ןעוועג טינ רענייק זיא עעלַא ןיא .זיוה םוצ טרהיפעג טָאה עבלעוו

 טקעראב ןעוועג זיא םינּפ רהיא .ןעהעזרעד איז רע טָאה סטכער וצ דךיז גידנעקוק

 ערהיא ןהָאטעג ּפַאכ ַא דיירפ ןופ קילב ַא טימ רעבָא טָאה רע ,רעיילש ַא טימ

 ,גנאג רהיא ןיא גנוגעוועב עטמיטשעב ןייא ךָאנ רעדנוזעב ,גנאג רהיא ,ןעמראפ

 ןוא ןעלסקא ערהיא ןופ טייקדנור איד ךיוא ןוא ,סיוא ױזַא ךיז טנעכייצ סָאװ

 -כרוד םָארטש רעשירטקעלע ןא איוו םעּפע זיא ךיילג ןוא .ּפָאק ןופ גנולעטש איד

 ,ןעטפערק עיינ טימ טלהיפרעד ןייַא ךיז םאה רע .רעּפרעק ןייז רעביא ןעפַאלעג

 ןעגנול איד ןופ גנוגעוועב רעד זיב סיפ איד ןופ גנוגעוועב עגיטפערק איר ןופ

 . .ןעּפיל ענייז טלעציקעג טָאה סעּפע ןוא ןעמעהטא םייב

 ןייז ןהָאטעג קירד ַא גיטפערק איז םָאה םהיא וצ ןעמוקעגוצ זיא איז ןעוו

 | | | /  דנַאה

 ריס ? ןעפור טזָאלעג ךיד בָאה ךיא סָאװ ,םעכ ןיא טינ טסיב אוה ---|

 .רעטסנרע רעד ןוא .טגָאזעג איז טָאה -- ןעהעז וצ ךיד גיטיונ טגנידעבנוא זיא

 ןרעטנוא טנעקרעד טָאה רע איוו ,םינּפ רהיא ןופ קורדסיוא רעגניירטש ןוא

 .גנומיטש ערעטנומ ןייז טרעדנעעג ךיילנ טָאה ,רעיילש

 ? רעהַא אוד טסמוק איוו רעבָא ? סעכ ןיא ,ךיא --

 גידנעגיילפיורא טגָאזעג איז טָאה --- ואוו סנייא ץלַא ךָאד זיא סע --

 -כיוו ןענעוו ריד טימ בָאה ךיא ,ןהעג רימָאל ,םוק --- ענייז ףיוא דנַאה רהיא

 | .ךיז ןעדיירוצכרוד סעגיט

 עגיזָאד איד זא ןוא טריסאפ טאה סאווטע זַא ,ןענַאטשרעּפ טָאה רע :

 רע טָאה טייהנעזעוונא רהיא ןיא .עדנעגניירב-דיירפ א ןייז טינ טעו סינעגעגעב

 "נוא רהיא ןופ עכאזרוא איד גידנעסיוו טינ : טאהעג טינ ןעליוו ןייז ?הָאמ ןייק |
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 ,רעביא םהיא ךיז טיִג טייקניהורנוא עגיבלעזיד זַא טלהיפעג ןיוש רע טָאה ,טייקגיזוור

  ,ןעקנַאר -עג ערהיא םינּפ רהיא ןיא ןעזעל וצ גידנעכוז ןוא דנַאה רהיא ןעגיובנעלע ןייז טימ גירנעקירד טגערפעג רע טָאה --  סָאװ ? סָאד זיא עשזיסָאװ -- |

 ,טלעטשעגבָא גנולצולּפ ךיז טָאה ןוא ,,הטוס | ןעמונעגנָא ךיז טָאה ,טירס עכילטע ןעגנאגעגכרוד נידנענייווש זיא איז
 םעד ןעפרַאוקעװַא ,טפַאשלעזעג רעד ןיא דנַאטש רהיא טימ ךיז ןעדייש תוחוכ איד ןעבָאה טינ טעוו איז זַא ,ןעטלַא םייב ןעביילב טעוו סעלַא זא ,טסואוועג ןעצ -רַאה ןיא ךיז ייב ףעיט ןיוש איז טָאה ,ףעירב ס'נַאמ םעד גידנעטלַאהרע .שרעדנַא טרהעלקרע טייקגניירטש ןופ קור זסיוא ןעלַאטנעמָאמ םעד איז סָאה םורַאד ןוא לעוד ַא ןעגעוו קנַאדעג רעד ףיורא טינ ןעניז ן'פיוא לָאמ ןייק זיא רהיא .לעֹוד ַא ןופ טייקכילדיימרעפנוא רעד ןעגעוו --- ןעניז ן'פיוא ןיקסנָארוו ןעמוקעגפיורא זיא סָאװ קנַאדעג ןעטשרע םוצ טגנַאל -עב טָאה םינּפ ןייז ןופ קורדסיוא רעד זַא ,ןעסיוו טנַאקעג טינ טָאה איז ,םינּפ ןייז ןופ קורדסיוא םע ו טיול ןעקנַאדעג ענייז ןעזעלעג טָאה איז ,רעטרעוו ענייז טרעהעג טינ טָאה איז רעבָא ,טנַאזעג רע טָאה -- ןעוועג סָאד זיא ריד רעווש איוו העטשרַאפ ךיא ! רעסעב פָאמ דנעזיוט ,רעסעב סע זיא יױזַא ,אי ,אי --- | ,קורדסיוא ןעגניירטש ןוא ןעצלָאטש 6 ןעמונעגנָא טָאה םינּפ ןייז ןוא טכיילגעגסיוא ךיז רע טָאה ,טנָאזעג סָאד טָאה איז רונ איוו רעבא ,ןעדייל ערהיא ןעכַאמ רעכייוו טימרעד ןעלעוו טלָאװ רע איוו שילַאט רעצנאג ןייז טימ ןעגיובעגנָא גידנעליוו טינ ,טרעהעג איז טָאה רע | , . , טגָאועג סעלא בָאה ךיא ןוא ...וא ,יורפ ןייז רהעמ ןייז טינ ןָאק ךיא ןא ,טגָאועג םהיא בָאה , . . טגָאזעג סעלַא םהיא ךיא  בָאה ,םייהַא ןעשטיווארדנאסקעלא ייכקעלַא טימ ךיז גידנערהעק .םוא ןַא ,טגָאזעג טינ ריד בָאה ךיא טמעהטאעג רעווש ןוא גיטסאה טָאה איז ןוא ןעביוהעגנָא איז טָאה -- טגַאזעג טינ ןעטכענ ריד בָאה ךיא ---

 ,ןעדעישטנע ןעגָאז טציא רהיא טעוװ רע ביוא .גנוטער ַא ןייז רהיא רַאפ טעוו סָאד ןוא עגַאל רעייז ןערעדנע טעװ ךיז ןעהעז רעייז זַא ,טּפָאהעג טָאה איז .גיטכיוו רהעז ןוא רהעז ןעוועג רהיא רַאֿפ זיא םהיא טימ ךיז ןעהעז וצ רעבָא ,ןיירעד טרעכיזרעפ רהעמ ךאנ איז טָאה ,איאקסרעווט ןיטסריפ רעד ייב טכַארברעפ טָאה איז ןעכלעוו ,הירפ-רעד-ןיא רעד .רעבאהבעיל רהיא טימ ךיז ןעגינייארעפ ןוא ןהוז
 -הענ ןעגָאלשעגרעביא איז רע טָאה -- העטשרעפ ךיא ,העטשרעפ ךיא -- .ףעירב סנַאמ םעד הושדנַאה ןופ ןעמונעגסיורא טָאה איז ..ןיא טָא ןוא --- טגערעגפיוא טנַאזעג איז טָאה --- ךיז ןופ ןיילַא ןהָאטעג ךיז טָאה סָאד .ןעוועג רעווש טינרָאג זיא רימ --- .טנידיילעב סעּפע ןופ איו יוזא ןיולב ךיז טָאה רע . טרַאװרע סָאד סָאה איז איו יוזא טקריוועג טינ םהיא היוא טָאה טכירכַאנ עגיזָאד איד רעבָא .םהיא טימ קעװַא טעוו ןוא ןהוז םעד ןעפראווקעווַא איז םעוו ,רימ טימ ףיול ןוא סעלַא קעווא ףראוו : סענעטכַארטרעביא טונימ ַא ןהֶא ,ךילטפַאשנעדייל
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 ; ןעגיהורעב וצ איז גידנעכוז ןוא םהיא נידנעזעל טינ רעבָא ,ףעירב םעד גידנעמ
 -- ןעטעבעג ךַאז ןייא רָאנ בָאה ךיא ,טגנַאלרעפ ךַאז ןייא רָאנ בָאה ךיא --
 .קילג ןייד ראפ ןעבעל ןיימ ןעמדיוו ןענעק לָאז ךיא ,ענַאל עגיזָאד איד ןעסיירוצ |

 ךיא ןָאק -- טנערפעג איז טָאה -- רימ סָאד וד טסגָאז סָאוװ וצ ---

 | . טלעפייווצעג טלָאװ ךיא ןעוו ? ןעלפייווצ ןיירעד ןעד
 -ייוונָא ,יקסנָארוװ גנולצולפ ןהָאטעג גָאז ַא טָאה -- ? סָאד טהעג רעוו ---

 ,ןייז ןָאק סע -- :ןעגעקטנַא ןעגנַאנעג ןענייז עכלעוו ,ןעמַאד ייווצ ףיוא גידנעז
 ,געוו ןעגיטייז םוצ ךיז ןהָאטעג רהעק ַא לענש טָאה רע ןוא -- ! זנוא ןענעק ייז זַא

 | | ,רהיא ךיוא גידנעפעלשטימ

 ןעבָאה ןעּפיל ערהיא .טגָאזעג איז טָאה -- ! ךיילנ ץיַאג זיא רימ ,ךא --
 -נָאז א טױס ןעבָאה ןעגיוא ערהיא זַא ,ןעזיוועגסיוא טָאה םחיא ןוא .טרעטיצעג
 ןַא ,ךָאד ;ָאז ךיא -- רעיילש ןרעטנוא ןופ םהיא ףיוא טקוקעג ןערָאצ ןערַאברעדו

 .זעל .רימ טביירש רע סָאװ זיא סָאד רעבָא ; סע ךיז טלעדנאה םעד םוא טינ
 רהיא גידנעזעל טציא טָאד יקסנָארװ .טלעטשעגבא רעדיוו ךיז טָאה איז

 רעד ןיא ,רעהירפ סָאװ להיפענ םעד טימ ךיז ןעבעגעגבָא רעדיוו ,ףעירב סנַאמ

 ,ןַאמ םעד סעלַא טרעלקרע טָאה איז זַא ,טלזועצרעד םהיא טָאה איז ןעוו םונימ |
 גידנעלעוו טינ ךיז רע טָאה ,ףעירב ןייז דנַאה ןיא ןעטלַאהעג טָאה רע ןעוו טציא

 טעװ סע סָאװ ,לעוד ן'פיוא ןערָאװעג ןעפורעגניירַא זיא רע איוו ,טלעטשענראפ

 + לעוד םעד טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע ןוא ,ןעריסַאּפ ןענרָאמ רעדָא טנייה אמתסמ
 קורדסיוא ןעצלָאטש ןוא ןעטלַאק ןעגיבלעז םעיו טימ ןהעטש טעוו רע איוו ,אפוג
 טפול רעד ןיא ןעכישסיוא טעװ רע איו ,םינּפ ןייז ףיוא ןעוועג טציא זיא סָאװ

 ָאד ןוא .ןַאמ ןעטגידיילעב םעד ןופ סָאש םעד ווא ןעטרַאװ ןוא ןדעטש טעוװ ןוא
 -רעס סָאװ ,םעד ןעגעוו קנַאדעג רעד ּפָאק ןייז ןיא ןהָאטעג ץילב ַא טָאה עקַאט

 -עג ןיוש ןילַא הירפ רעד ןיא טָאה רע סָאװ ןוא טגָאזעג םהיא טָאה יקסווָאכוּפ

 יא ,טסואוועג טָאה רע ןוא ,ךיז ןעדניברעפ וצ טינ רעסעב זיא סע זַא ; טכַארט

 .ןענַאזסױרַא טינ רחיא רע ןָאק קנַאדעג ןעגיזָאד םעד

 ,ןעגיוא איד ןעביוהעגפיוא רהיא ףיוא רע טָאה ,ףע רב םעד נידנעזעלרעביא

 ,ןענַאטשרעּפ דלַאב טָאה איז .ןעוועג טינ טייקטסעפ ןייק זיא קילב ןייז ןיא ןוא

 ,טסואוועג טָאה איז .םעד ןעגעוו טכַארטעג רעהירפ ךיז ראפ ןיילַא ןיוש טָאה רע זַא

 רע סָאװ סעלַא ןעגָאז טינ רהיא רע טעװ ,ןעגָאז טינ רהיא לָאז רע סָאװ זַא
 יבא רהיא טָאה גנונפָאה עטצעל רהיא זַא ,ןענַאטשרעפ טָאה איז ןוא .טכַארט |

 .טרַאװרע טָאה איז סָאװ סָאד טינ ןעוועג זיא סָאד ; טרַאנעג
 ' טימ טנַאזעג איז טָאה -- שנעמ א ראפ זיא סָאד סָאװ ,טסהעז אוד --

 רע -- עמיטש רענירעטיצ ַא
 ןעגָאלשעגרעביא טָאה -- ךימ טהערפ סָאד רעבא ,רימ עהייצרעפ ---

 -הערפ ךיא --- ןעדייררעד ךימ זָאל ןעליוו סעטָאג םוא --- יקסנָארוװ דייר ערהיא
 איוו ,יױזַא ןעביילב טינ ןפוא םושב ןָאק סָאד ,טינ ןַאק סָאד לייוו ,רַאפרעד דךיז

 .רָאפ טנָאלש רע
 -לַאהנייא ,אננא טנאזעג טָאה -- ? ױזַא ןייז טינ סָאד ןָאק סָאװ ראפ ---

 רעדנוזעב ןייק טגיילעג טינ ןיוש טָאה איז זַא גיטנעק ; ןערהערט ערהיא גידנעט
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 לאזקיש רהיא זַא ,טלהיפעג טָאה איז .ןעגָאז טעו רע סָאװ סָאד ףיוא טכיוועג
 | | | ,טעדיישטנע זיא

 ?עוד ןעכילדיימרעפנוא םעד ךָאנ זַא ,ןעגָאז טלָאװעג טָאה יקסנָארוװ
 סָאוװו רָאנ רע טָאה טנָאזעג רעבָא .ןעהיצ ןענָאק םינ ױזַא רעטייוו סָאד ךיז טעוו
 ,שרעדנַא

 טציא זַא ,רעכיז ןיב ךיא .ןערעוו טצעזעגטרָאפ טינ רעטייוו ןָאק סע---
 טיור זיא ןוא טלעמוטוצ ךיז טָאה רע -- ,ףָאה ךיא .ןעזָאלרעפ םהיא אוד טסעוו
 -נוא ןעגעוו ןעקניידעב ןוא ןענדרָאנייא ןעביולרע רימ טטעוו אוד זַא -- ןערָאװעג
 .ןעביוהעגנַא ןעוועג רע טָאה --- ....ןענרָאמ ןיוש ,ןעבעל רעז

 .ןעדייררעד ןעזָאלעג טינ רעבָא םהיא טָאה איז
 סָאװ ךָאד טסהעז אוד -- ןעי-שענסיוא איז טָאה ? ןהוז רעד ןוא ---|

 סָאד ליוו ןוא טינ סָאד ןָאק ךיא ןוא ןעזָאלרעביא םהיא ףרַאד ךיא ; טביירש רע
 | .ןהָאט טינ |

 םעד ןעזָאלרעפ :רעסעב ןיא עשזיסָאװ ,ןעליוו סעטָאג םוא ,רעבָא --

 ?עגַאל רעדנעגירעדינרע רעגיזָאד רעד ןיא ןייז וצ רעטייוו ןעצעזטרָאפ רעדָא ןהוז
 ? עגַאל עד נעגירדעינרע ןַא ןעמעוו רַאפ ---
 ; ריד רַאפ סעלַא ןופ רהעמ ןוא ןעמעלַא רַאפ ---

 -רעוו עגיזָאד איד .טינ סָאד גאז . . .אוד טסגָאז ,עדנעגירעדינרע ןַא ---
 רענירעטיצ א טימ טנַאזעג איז טָאה -- טינ ןעניז ןייק רימ ראפ ןעבָאה רעט
 .תמא ןייק טינ ןענגָאז טציא לָאז רע זַא טלָאװעג םינ ךיז טָאה רהיא .עמיטש
 -- .ןעבעיל טלָאװעג םהיא טָאה איז ןוא ,עבעיל ןייז ןעבעילבעג זיולב זיא רהיא
 טָאה ,ןעמוקעב בעיל ךיד בָאה ךיא סָאװ ,ןָא גָאט םעד ןופ זַא ,העטשרעפ .אוד

 ןיא סָאד -- סנייא ןוא סנייא זיולב טריטסיזקע רימ ראפ ,טרעדנעעג סעלַא ךיז
 ,טסעפ ױזַא ,ךיוה ױזַא ךיִי ךיא ?היפ טלָאמעד ,עניימ זיא איז ביוא .עבעיל ןייד
 ןיימ טימ ץלָאטש .ןיב ךיא .דנעגירעדיגרע ןייז םינ רימ ראפ .ןָאק ךַאז ןייק זַא
 טינ טָאה איז -- ץלָאטש . . . טימרעד ץלָאטש ןיב ךיא ... .לייוו רַאפרעד ,עגַאל
 -רעמ ןֹוא עדנַאש ןופ ןערערהט .ץלָאטש ןעוועג זיא איז סָאװ טימ טדעררעד|

 טָאה ןוא טלעטשעגכָא ךיז טָאה איז .עמיטש רהיא טקיטשעג ןעבָאה גנולפייווצ |
 .טצכולשוצ ךיז

 טפיינק ,זלַאה ןייז ןיא ףיוא ךיז טביוה סעּפע זַא ,טלהיפעג ךיוא טָאה רע
 טלהיפרעד ןעבעל ןייז ןיא ?הָאמ ןעטשרע םוצ טָאה רע ןוא --- זָאנ ןיא םהיא
 טָאה ךילטנענייא סָאװ ןעגָאז טנַאקעג טינ טלָאװ רע .ךיז ןענייוואוצ וצ גיטראפ
 זַא ,טלהיפעג טָאה רע ןוא רהיא ראפ ןעסָארדרעפ טָאה םהיא ;} טרהירעג םהיא
 רע זַא טסואוועג רע טָאה טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא ,ןעפלעה טינ רהיא ןָאק רע
 סָאװ סנױזַא סעּפע ןהָאטעג טָאה רע זַא ,קילננוא רהיא ןופ עכַאזרוא איד זיא
 ,טונ טינ זיא

 טָאה איז .ךַאװש טנָאזעג רע טָאה--4 טג א ךילגעמנוא ןעד זיא ---
 ןעד ןעמ ןָאק --- ּפָאק ן'טימ ןהָאטעג לעקָאש ַא זיולב טָאה ןוא טרעפטנעעג םינ
 ? םהיא ןעזָאלרעפ ןעגעווטסעד ןופ ןוא ןהוז םעד ןעמהענ טינ

 -הָאפ ךיא זומ טציא .םהיא ןופ בָא ךָאד טגנעה סעלַא סָאד רעבָא ,אי --
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 טעװ סעלַא זַא ,?היפעגרָאפ רהיא .ןעקורט טגָאזעג איז טָאה -- םהיא וצ ןער
 .,טרָאנענבָא טינ רהיא טָאה ןעוועג איוו ןעביילב

 ןעסָאלשעב םעוו סעל; ןוא ,גרוברעטעּפ ןיא ןייז ךיא לעװ גאטסניד --
 : | .ןערעוו

 טינ םעד ןעגעוו רהעמ ןעלעוו רימ רעבָא -- טגָאזעג איז טָאה -- אי --
 | | .ןעדייר

 טָאה איז רעכלעוו ןוא טקישעגקעװַא טָאה איז עכלעוו ,עטערַאק סַאננַא
 ןיוש זיא ,ןעטרָאג סעדערוו ןופ עטַארג רעד וצ ןערהָאפ וצ ןעמוק וצ ןעכייהעג
 .םייהַא קעװַא זיא ןוא ן'יקסנָארוװ טימ טנעגעזעג ךיז טָאה ַאננַא .ןערהָאפעגרעטנוא
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 ןופ ןָאיססימָאק רעד ןופ גנוציז עכילנהעוועג איד ןעוועג זיא גַאטנָאמ |
 ,גנוציז רעד ןופ לַאַאז ןיא ןיירַא זיא שטיווָאדדנַאסקעלַא ײסקעלַא ,ינוי ןעטייווצ
 ןוא ,ךילנהעוועג איוו ,ןעדנעציזרָאפ םעד ןוא רעדעילגטיפ איד טסירגעג טָאה
 -ַאּֿפ איד ףיוא דנַאה ןייז גידנעגײלקעװַא ,ץטַאלּפ ןייז ףיוא טצעזעגנ ךיז טָאה
 ןעוועג ןענייז ןערעיּפַאּפ איד ןיא ;םהיא ןעבעל ןענעלעגנ ןענייז סָאװ ,ןערעיּפ
 -עג טָאה רע עכלעוו .גנורעלקרע רעד ןופ טקעּפסנַאק רעד ךיוא ןוא עטפניקסיוא
 ןוא טפרַאדעג טינ גנונכייצרעפ איד רע טָאה סנעגירעביא .ןעכַאמ וצ העדב טָאה
 ןערילומרָאפ ןוא .,גינייווסיוא סעֶלַא טסואוועג טָאה רע ; טקעּפסנָאק םעד טינ
 טָאה רע ; גיטיונ ראפ ןעטלַאהעג טינ ךיוא רע טָאה ּפָאק ןיא ךיז ייב עדער ןייז
 . ןעלעטשקעווַא ךיז טעװ רענגעג ןייז ןוא וצרעד ןעמוק טעוװ סע ןעוו זַא ,טסואוועג

 -קריוו ןוא רענעגנולעג ןייז טעװ עדער ןייז ןוא ןעדייר ןיוש רע טעװ ,םהיא ןעגעג

 טלַאהניא רעד זַא ,טלהיפעג טָאה רע .ןעטיירנוצ ךיז טלָאװ רע ןעוו רעדייא רעמאז

 עדער איד זַא ,סיורג ױזַא זיא ןעכַאמ וצ טָאה רע עכלעוו ,גנורעלקרע רעד ןופ

 ,גנוטיידעב א ןעבָאה טעװ טרָאװ סעדעי ןוא עגנַאל ַא ןייז ןעזומ טעוו
 ,ןעכילנהעוועג ,ןעליטש ט טימ טרָאּפער םעד טרעהעג רע טָאה ?ייוורעד

 רלַאב ןעלעוו ןעּפיל ענייז ןופ זַא טביולנעג טינ טְלָאװ רענייק .םינּפ ןעגיהור

 ,םערוטש ןעכילקערש ַא ןעכַאמ ןעלעוו עכלעוו ,דייר .עכלעזַא ןעמַארטשסױרַא

 -ויווצ םעד רענייא גידנעזָאלרעביא ,ןעיירש וצ רעדעילגטימ איד ןענניווצ זעלעוו
 ןעטלַאה ךיז לָאז ןעמ ,ןערעדָאפ ןעזומ טעוװ רעדנעציזרַאפ רעד ןוא דייר סנעט

 | | .גנונדרָא ןיא

 שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טָאה עדנע וצ ןעוועג זיא טרָאּפער רעד ןעוו

 ענייז ןעלייהטוצטימ טָאה רע זַא ,טרהעלקרע עמיטש עליטש ,עניד ןייז טימ

 סנעמעלַא .ענערָאבעגידמערפ איד ןופ טייהנעגעלעגנַא רעד ןעגעוו ןעננוניימ

 -עגבָא ְךיז טָאה רע .םהיא ףיוא ןעוועג טעדנעוװעג טציא זיא טייקמַאזקרעמפיוא

 טָאה רע איוו ,גידנעביילקסיוא רָאנ ,רענגעג ןייז ףיוא גידנעקוק טינ ןוא טסוה
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 -- םהיא ןענעקטנַא ןעסעזענ זיא סָאוװ ,ןָאזרעּפ עטשרע איד ,ןהָאטעג דימת סָאד

 גנוניימ ענענייא ןייז ?הָאמ ןייק טָאד רעכלעוו ,ןעקניטלַא ןעגיהור ,ןעקניניילק ַא
 -נַא ענייז ןעניילוצרָאפ ןעביוהעגנָא רע טָאה ,ןָאיסימַָאק רעד ןיא טאהעג טינ
 .ןעטכיז

 ןיא סע זַא טרעלקרע טָאה רע ואוו ,ץַאלּפ םעד וצ ןעמוקעג זיא רע איוו
 ןוא ןעגנורּפשעגפיוא רעננעג ןייז ןיא ,ץעזעג ןופ גנורעדנע עכילדנירג ַא גיטיונ
 א ןעװעג ךיוא זיא רעכלעוו ,ווָאמערטס .םהיא ןעגָאלשבָא ןעביוהעגנָא טָאה
 -ראפ טנעכערעג ףךיוא ךיז טָאה רעכלעוו ןוא ןָאיססימָאק רעד ןופ דעילגטימ |

 ענענייא ענייז ןעגידייהטרעפ ןעביוהעגנָא ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה ,טצעל
 םוצ רעבָא .גנוציז עגידמערוטש ַא ןעוועג ןײמעגלַא ןיא זיא סע ןוא ,ןעגנוניימ
 זיא גַאלשרַאפ ןייז ןוא טריפמואירט שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טָאה ףוס
 ןיא ןעוועג טינ ךערּפשעג רעדנַא ןייק זיא ןעגרָאמס ףיוא .ןערָאװעג ןעמונעגנָא

 רעגיזָאד רעד ןעגעו זילב איו טפַאשלעזעג רעגרוברעטעּפ רעטסואוועב רעד
 ןיא געיז רעד .געיז ןעסיורג סעשטיווָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא ןעגעוו ןוא גנוציז
 ,טראוורע ןיילַא טָאה רע רעדייא רעסערג ןעוועג

 ןופ ןענַאטשעגפױא זיא שטיוָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא ןעוו ,ןענרָאמ ףיוא
 טָאה ןוא געיז ןעניטכענ ןייז ןענעו ךיז טנַאמרעד האנחה טימ רע טָאה ,ףָאלש

 רע זַא ,קורדנייא םעד ןעכַאמ טלָאװעג טָאה רע להָאוובַא ,ןהָאטעג לעכיימש א
 "עג םהיא טָאה עירָאלעצנַאק ןייז ןופ רעטלַאװרעפ רעד ןעוו ,גיטליגכיילג זיא

 -.געיז ןייז ןעגעוו טרעהעג טָאה רע איוו טלהעצרעד ןוא הפינח ַא ןעבעג טלָאװ
 טָאה עירָאלעצנַאק ןופ רעטלַאװרעפ םעד םימ טגיטפעשעב גידנעייז

 ןיא טנייה ןַא ,םעד ןענעוו ןעכענרעפ ןעוועג רָאנ שטיװַארדנַאסקעלַא ייסקעלַא
 אנװעידַאקרַא אננַא ראפ טמיטשעב טָאה רע ןעכלעוו ,גָאט רעד --- ,גאטסניד
 טרעדנואוורעפ ךיז טָאה רע ; גרוברעטעּפ ןייק עשטַאד ןופ ךיז ןעביילקוצרעביא
 -ןײרַא יא ייקאל רעד ןעוו ,גנושַאררעביא עמהענעגנַאנוא ןַא טלהיפעג טָאה ןוא
 ,ןערהָאפוצ ןעמוקעג זיא איז זַא טעדלעמענ ןוא ןעמוקעג

 -ןַאנעג טינ זיא רע .הירפ ץנַאג גרובסרעטעּפ ןייק ןעמוקעגנָא זיא ַאננַא
 ןייז ןופ סױרַא טינ ךָאנ ןיא רע זַא ,טגָאזעג רהיא טָאה ןעמ .ןענעגעגעב איז ןעג
 טָאה איז .עירָאלעצנַאק ןופ רעטלַאװרעּפ ן'טימ טניטפעשעב זיא ןוא טעניבַאק
 קעוַא ןיילַא זיא ןוא ןערהָאפוצ ןעמוקעג זיא איז זַא ,ןַאמ םעד ןעגָאז ןעסייהעג
 ;ידנעטרַאוורע ,ןעכַאז איד ןעמהענוצ וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא טעניבַאק רהיא ןיא
 טינ ןיא דע ןוא עדנוטש ַא רעבירַא רעבָא זיא סע .רהיא וצ ןעמוקניירַא טעוװ רע זַצ
 סעּפע ןעבענוצבָא דיירסיוא םעד טימ רעמיצ-ססע ןיא ןיירַא זיא איז .ןעמוקעג
 -ער ,ךיוה טרערעג ןויכ ַא טײמ טָאה איז ןוא טפַאשרענעיד רעד וצ ?העפעב ַא
 ,ןיירַא טינ רעבָא זיא רע ; ןעמוקניירַא טעוו ןוא ןערעהרעד טעוװ רע זַא גידנענעכ
 -רעפ םעד ןעטיילגעב וצ םוא טעניבַאק ןייז ןופ ןעמוקעגסױרַא זיא רע ?הָאוובִא
 ףיוא קעװַא רע ףרַאד דלַאב זַא ,טסואוועג טָאה איז .עירָאלעצנַאק ןופ רעטלַאוװ
 ןופ קעװַא טהעג רע רעדייא םהיא ןעהעז טלָאװעג ךיז טָאה רהיא ןוא ,טמַא ןייז
 .ןערעו טמיטשעב ןעלָאז ןעגנוהיצעב ערעייז םוא ,זיוה

 טירט ענעסָאלשטנע טימ ןיא ןוא לַאַאז ןרעביא ןעגנַאגעגכרוד ךיז זיא איז
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 ןהָאטעגנָא ןעסעזעג רע זיא ,טעניבַאק ןיא ןיירַא זיא איז ןעוו .םהיא וצ ןעגנַאגעג

 -קעװַא טיירגענוצ ןעוועג זיא רע ;לעשיט םעניילק ןעבעל רידנומ-עציוו ןייז ןיא
 - ץפיוא .טנהעלעגנָא סנעגיובנעלע איד טימ ןעסעזעג רעבָא זיא רע ; ןערדָאפוצ
 רעהירפ ןעהעזרעד םהיא טָאה איז .ךיז רָאפעב טקוקעג גירעיורט טָאה ןוא ?עשיט

 "רעפ סָאד רע זיא רהיא ןעגעוו זַא ןענַאטשרעּפ טָאה איז ןוא רהיא רע רעדייא

 ,טכַארט

 -עגרעביא רעבָא טָאה ,ןהעטשפיוא טלָאװעג רע טָאה ,איז גידנעהעזרעד

 ַאננַא סָאװ ,טמַאלפעגפיוא טָאה םינּפ ןייז ; ןעציז ןעבילבענ זיא ןוא טקנייד

 ?ענש ךָאנרעד ךיז טָאה רע .ןעהעזענ טינ ?הָאמ ןייק רעהירפ םהיא ףיוא טָאה

 ןיא ךיילג טינ גידנעקוק ,ןעגעגטנַא רהיא ןעגנַאגעג ןיא ןוא ןהָאטעג ביוה ַא

 רע .ראָאה איִד ןופ רוזירפ ןוא ןערעטש רהיא ףיוא ,רעכעה רָאנ ןעגיוא עדהיא

 ןעטעבענ איז טָאה ןוא דנַאה רהיא ןעמונעגנָא טָאה ,רהיא וצ ןעגנַאגעגוצ ןזיא

 .ךיז ןעצעז
 טָאה -- ןערהָאפוצ ןעמוקעג טייז רהיא סָאװ ,ןרעג רהעז ןיב ךיא ---

 סָאװ טלָאװעג ,גיטנעק ,רהיא טָאה ןוא ,רהיא ןעבעל ךיז גידנעצעז ,טגָאזעג רע

 -נֶא טלָאװעג רע טָאה להָאמ עכילטע .,ןעטימ ןיא ןעבילבעג זיא רעבָא ,ןעגָאז

 טָאה איז סָאװ ,ףיורעד גידנעקוק טינ .ןהעטש ןעבילבעג זיא ןוא ןעדייר ןעבייוה

 ןעסַאה וצ טנרעלעגנייא טָאה ןוא שינעגעגעב .רעניזָאד רעד וצ טיירגעגוצ ךיז

 טציא איז טָאה ,עפריוורָאפ םהיא ןעכַאמ ןוא םהיא ןענידלושעב ןוא םהיא

 טימ דיילטימ טקעוורע ךיז טָאה רהיא ןיא ןוא ןענָאז וצ סָאװ טסואוועג טינ ךָאד

 .גנַאל ץנַאג ןעגייווש רעייז ןעניוצעג ךיז טָאה ױזַא .םהיא

 -רעד טינ ןוא ןהָאטענ גערפ ַא רע טָאה -- ? דנוזעג ַאשזָאירעפ זיא -- 0

 טינ לעוו ךיא --- רעטייוו טגָאזעג רע טָאה ,רעפטנע ןייק ףיוא ךיז גידנעטרַאוװ

 .ןערהָאפּפָא ךיילג ףרַאד ךיא ןוא טנייה גאטימ וצ םייה רעד ןיא ןייז
 .טנַאזעג איז טָאה --- ,אווקסָאמ ןייק ןערהָאפ טלָאװעג בָאה ךיא ---

 ןעמוקעג טייז רהיא סָאװ ןהָאטעג טוג רהעז ,רהעז טָאה רהיא ,ןיינ --

 .ןערָאװעג ןעגיושנַא רעדיוו זיא ןוא טגָאזעג רע טָאה -- ,רעהַא

 טָאה ,ךערּפשעג ַא ןעביױהוצנָא דנַאטש םיא טינ זיא רע זַא גנידנעהעז

 .ןעביוהעגנָא ןייֵלַא איז

  ףיוא גידנעקוק טגָאזעג איז טָאה --- שטיווארדנַאסקעלא יײסקעלַא --- |

 - טלעטשעגסיוא זיא רעכלעוו קילב ןייז ןופ ןעגיוא איד גידנעזָאלבָארַא טינ ןוא םהיא

 ,יורפ עשירעכערברעפ ַא ןיב ךיא --- ראָאה ערהיא ןופ רוזירפ רעד ףיוא ןעוועג

 איו ןעוועג ןיב ךיא סָאװ עגיבלעזעיד ביילב ךיא רעבָא ,יורפ ענעברָאדרעפ ַא

 ןייק ןָאק ךיא זַא ,ךייא ןעגָאז ןעמוקעג ןיב ךיא ; טגָאזעג טלָאמעד ךייא בָאה ךיא

 | ,ןערעדנע טינ ךאז

 -צולּפ טגָאזעג רע טָאה -- טגערפעג טינ םעד ןעגעוו ךייא בָאה ךיא ---

 -- ןעגױא איד ןיא ךיילנ רחיא גנוטכַארעפ טימ גידנעקוק ,ןעסָאלשטנע גנול

 --- ןעבירשעג ןוא טגָאועג ןַאד ךייא בָאה ךיא איוו רעבָא .טנעכערעג ױזַא בָאה ךיא

 : ןעביוהעגנָא רע טָאה-

 טינ .סָאד רירָאנגיא ךיא .ןעסיוו וצ סָאד ביוחמ טינ ןיב ךיא זַא ,טציא ךיוא
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 ןַאמ םעד ןעגָאזנָא ךיז ןעלייא וצ ,רהיא איוו ,עטוג עכלעזַא ןענייז ןעיורפ עלַא
 טרָאװ סָאד טנַאטעב רעדנוזעב טָאה רע -- .טכירכַאנ עמ הענעגנַא  ַאזַא
 -רעד ךָאנ סייוו טלעוו איד איוו גנַאל יזַא סָאד רירָאנגיא ךיא ---עמהענעגנַא, -

 ןוא .ןערָאװעג טעדנעשעג טינ ךָאנ זיא ןעמָאנ ןיימ איו גנַאל ױזַא ,טינ ןופ
 ,עכלעזַא ןייז ןעפרַאד ןעגנוחיצעב ערעזנוא זַא ,חרתמ זיולב ךייא ךיא ןיב םורַאד
 -8 ַא ק ךיז טעװ רהיא ןעוו ,לַאפ ןיא ןזיולב ןוא ןעוועג דימת ןענייז ייז איוו
 וצ ןעלטיס ןעמהענוצרָאפ ןייז ןעגנואווצעג ךיא לעװ ,}ע ר י ם ע מס ַא ר ּפ
 | .ערהע ןיימ ןעצישעב

 ןענייז ייז איו עכלעזַא ןייז טינ ןענַאק ןעגנוהיצעב ערעזנוא רעבָא ---
 ףיוא גידנעקוק ,אננַא טנָאזעג עמיטש ענעסָאלשטנענוא ןא טימ טָאה -- ןעוועג
 | | ,ענעקָארשוצ ַא םהיא

 -רעד טָאה ,ןעגנוגעוועב עגיהור ענייז רעדיוו ןעהעזרעד טָאה איז ןעוו
 רהיא ןיא ךיז טָאה ,לוק ןעדנעכַאלבָא ןוא ןעשרעדניק ,ןעדנעדיינש ןייז םרעה
 ןעגידרעהירפ םעד טביוטרעפ טָאה סָאד ןוא םהיא וצ סַאה רהיא טקעוורע רעדיוו
 ןייא טָאה איז רעבָא ,טציא טלהיפעג ארומ זיולב טָאה איז .תונמחר ןופ להיפענ
 .ענַאל רהיא ןעכַאמ רהָאלק טלָאװעג ?הָאמ עלַא ראפ להָאמ

  ןעועג איז טָאה -- ...ךיא ןעוו ,יורפ רעייא ןייז טינ ןָאק ךיא --
 | .ןעביוהעגנָא

 | .רעטכעלעג ןעטלַאק ןוא ןעזייב ַא טימס טכַאלוצ ךיז טָאה רע
 ,טלהעוועגסיוא ךיז ראפ טָאה רהיא עכלעוו ,ןעבעל טרַא רענעי םינּפ ַא --

 ראפ טקעּפסער בָאה ךיא ...עפעירגעב ערעייא ףיוא גנוקריוו ַא טכַאמעג טָאה
 ,ךייא ןיא עניטרעוונענעג סָאד ױזַא טכַארעפ ךיא רעבָא ,טייהנעגנַאגרעפ רעייא
 ןיא ןיירַא טגייל רהיא עכלעוו ,ןעקנַאדעג איד ןופ ןעוועג טייוו ץנַאג ןיב ךיא זא
 | ,רעטרעוו עניימ

 ,ּפָאק םעד ןעזָאלעגּפָארַא טָאה ןוא ןחָאטעג ץפיז ַא םָאה ַאננַא
 -- טציהוצ טצעזענטרַאפ רע טָאה -- םינ ךיא חעטשרַאפ טנעגירעביא ---

 םעד טנַאק רהיא זַא ,טיינקיננעהבאנוא לעיפ ױזַא ךיז ןיא טָאה עכלעוו ,רהיא
 ןעניפעג טינ ןוא טייהיירטנוא רעייא ןעגעוו ןערהעלקרע ןעפָא ןוא ךיילג ןַאמ
 טלָאז רהיא סָאװ ,ןיירעד סעטכעלש סעּפע ןעניפעג טלָאז ,סעטכעלש ןייק ןיירעד
 ? יורפ ַא ןופ ןעטכילפ איד ןַאמ םעד ֹוצ גוצעב ןיא ןעליפרע ןעפרַאד

 ? רימ ןופ רחיא טגנַאלרעּפ סָאװ !שטיװָארדנַאטקעלַא יײיקקעלַא ---
 ןעניזָאד םעד ןעפערט טינ ָאד לָאז ךיא זַא ,ךייא ןופ גנַאלרעפ ךיא ---

 איד טינ ,טלעוו איד טינ זַא ,יוזא ןערהיפ ךיז טְלָאז רהיא ןוא ןעשנעמ
 .ןעהעז טינ םחיא טלָאי רחיא זא ...ךייא ןעגידלושעב ןענַאק טינ ןעלַאז טמַאשרעניד
 איד טימ ןעצונעב ךיז רהיא טעוו רַאפרעד ןוא .לעיפ טינ ךיז טכוד זיא סָאד
 סעלַא זיא סָאד .ןעטכילפ ערהיא גידנעליפרע טינ ,יורפ עכילרהע ןַא ןופ עטכער
 .ןערהָאפ וצ טייצ רימ רַאפ ןיוש זיא טציא ןוא .ןעגָאז וצ ךייא בָאה ךיא סָאװ
 זיא ןוא ןעביודעגפיוא ךיז טָאה רע ---,ןעסע טינ גָאטימ ןייק םייהרעד ןיא לעוװ ךיא
 | .ריהט רעד וצ קעוװוַא

 טניינרעפ גידנענייווש ךיז טָאה רע .ןעכיוהעגפיוא ךיוא ךיז טָאה ַאננַא
 .ןעזָאלעגכרוד איז טָאה ןוא
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 טינ זיא ייה גרַאב םעד ףיוא טכַארברעפ טָאה ןיוועל עכלעוו ,טכַאנ איד
 םהיא זיא טרהיפעג טָאה רע סָאװ ,טפַאשהטריוו איד ,טסיזמוא םהיא רַאפ ןעוועג
 גידנעקוק טינ .סערעטניא רעדעי ןערָאװעגנָא םהיא רַאפ טָאה ןוא ןערָאװעג סאמנ

 להָאמ ןייק זַא ןעהעזעג רע טָאה ,רהָאי רענעטָארעג ַא ןעוועג זיא סָאד סָאװ טיורעד
 ױזַא ןעוועג ןענייז לָאמ ןייק ןוא טכַאמעג ןרעלהעפ עכלעזַא ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז
 םעד ןיא איוו םירעיוּפ איד ןוא םהיא ןעשיווצ ןעגנוהיצעב עכילדניירפנוא ?עיפ

 עכַאזרוא איד ןוא ,ןייא טינ ץלַא ךיז טיג סע סָאװ ,םעד ןופ עכַאזרוא איד ןוא .רהאי
 טציא טשרע רע טָאה םהיא ןוא םירעיוּפ איד ןעשיווצ טייקכילטפַאשדנייפ רעד ןופ

 | | | .ןענַאטשרעפ טוג
 טָאה רע עכלעוו ,טפַאשהטריוו ענעי זַא ,ןעהעזענ רהָאלק טציא טָאה רט

 םהיא ןעשיווצ ףּפמַאק רעגיד'תונשקע ןוא רעשירזכא ןַא זיולב ןעוועג זיא טרהיפעג

 עגידנעטש א ןעוועג זיא ,טייז ןייא ףיוא ןעכלעוו ןיא ףּפמַאק ַא ,רעטײברַא איד ןוא
 -ייוצ רעד ףיוא ;ןפוא ןעטסעב םעד ףיוא סעלַא ןעכַאמוצרעביא גנונניירטשנא
 ןעניזָאד םעד ןיא ןוא ,ןעכַאז ןופ גנַאג רעכילריטַאנ רעד ןעוועג זיא טייז רעט

 ןייז ןופ ןעטפערק ןופ גנוגניירטשנא עטסערג איד זַא ,ןעהעזעג רע טָאה ףּפמַאק
 -ָאועג טכייררע זיא טייז רעדנַא רעד ןופ טכיזבא זיא טינ רעכלעוו ןהָא ןוא טייז
 סע זַא ןוא ןעמוקעגסיורא סינ ןעצונ ענייק ןופרעד ןענייז סע סָאװ ,סָאד זיולב ןער

 'ה .עינרענע ןערָאװעג טעדנעוװשרַאפ טסיזמוא זיא |
 טָאה רע ?ףּפמַאק רעד ןענַאטשעב טייקכילקריוו רעד ןיא זיא סָאוו ןיא |

 רע איוו םוראוו ,שרעדנַא טנַאקעג טינ טָאה רע ןוא) ןעשָארג ןעדעי ןייז טיהעגבָא
 -סיוא דלעג ןעלהעפ םהיא ייב טלָאװ ,סעצייל איד לעקיבַא טזָאלעגבָא רונ טלָאװ
 + רַאפ ןענַאטשעג זיולב ןענייז ייז ןוא (.רעטיײברַא איד טמוק סע סָאװ ןעלהָאצוצ

 איו ױזַא .ה .ד ,םהענעגנַא ןוא גיהור ןעטיײברַא וצ ןעמוקסיוא לָאז סע זַא ,סָאד
 - -רַא רעדעי זַא ,ןעוועג זיא ןעסערעטניא ענייז ןיא .,ןערָאװעג טנהטוועג ןענייז ייז
 ,גיטכיזרָאפ ןייז לָאז רע זַא ,וצרעד ןוא רהעמ סָאװ ןעטײברַאסױא לָאז רעטייב

 ןעטכַארטעב לָאז ,ןעטנעמורטסניא עכילטּפַאשהטריוװהדנַאל איד ןעכערב טינ לָאז
 -הענעגנַא סָאװ ןעטיײברַא טלָאװעג רעבָא ךיז טָאה רעטײברַא םעד ; טוהט רע סָאװ
 ,ךיז ןעסענרַאפ ןוא גרָאז ןהֶא ןעטייײברַא ךילכעזטּפיױה ןוא ,ךיז ןעהורוצבא ,רעמ
 ןעדעי ףיוא ןעהעזעג ןיוועל סָאד טָאה רעמוז ןעניזָאד םעד ןיא .ןעטכַארט טינ

 סָאד זיא טכַאמעגנָא םהיא ןעבָאה רעטיײברַא איד סָאװ ,תוקיזה עֶלַא ןוא
 ןהָאט סעטכעלש ןעלעוו לָאז ייז ןופ רעצימיא לייוו רַאפרעד ןהָאטעג ןעוועג טינ
 זַא ,טסואוועג טָאה רע ,טרהעקרַאפ -- ספַאשהטריוו ןייז ןעדאש רעדָא ןעניוועל
 סָאװ) ץירּפ ןעכַאפנייא ןַא רַאפ םהיא ןענעכער ייז זַא ,םהיא ןעבעיל ייז
 ,רַאפרעד זיולב סעלַא סָאד ךיז טָאה ןהָאטעג רעבָא ; (חבש רעטסכעה רעד זיא
 -ניא ענייז ןוא .ןעטײברַא גרָאז ןהִא ןוא ךעלהערפ טלָאװעג ךיז טָאה ייז לייוו
 ייז רונ ,ךילדנעטשרעפנוא ןוא דמערפ זיולב טינ ייז ראפ ןעוועג ןענייז ןעסערעט
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 ןיוש טָאה רע .ןעגנַאלרעפ עטכערעג ערעייז ןופ ךוּפיה ַא טַארוקַא ןעוועג ןענייז
 עכילטפַאשהטריוװ ןייז םימ ןייז וצ ןעדעירפוצנוא ךילטנענייא ןעביוהעגנָא גנַאל
 טקוקעגוצ טינ רעבָא ךיז טָאה רע ,טניר לעּפיש ןייז זַא ,ןעהעזעג טָאה רע .םייברַא
 טכוזעג ןייֵלַא ךיז רע טָאה טכיילעיפ ,טניר סָאד ןענַאװ ןופ טכוזעג טינ ןוא
 .ןערַאנ טנָאקעג טינ רהעמ ךיז רע טָאה טציא רעבָא .,ןערַאנוצבָא

 ןופ טסרָאיװ גיסיירד רַאפ סָאװ לַאפ רעד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא וצרעד
 ןוא ןעהעז טלָאװעג טָאה רע עכלעוו ,ַאיַאקצַאברעשטש יטיק ךיז טניפעג םהיא
 איראד ייב ךוזעב ףיוא טלָאמעד ןעוועג זיא רע ןעוו .טנָאקעג טינ רעבָא טָאה
 -רָאפ ַא רעדיוו ןעכַאמ ןוא ןערהָאפוצ ןעמוק לָאז רע :ןייז טעװ יטיק ןעוו ,ןער -הָאּפוצ ןעמוק לָאז רע ,ןעטעבעג םהיֵא איז טָאה ,איאקסנאלבא ַאנווָארדנַאסקעלַא
 -על .ןעמהעננָא גאלשרָאפ ַאזַא טעװ יטיק זַא ,רעכיז איז זיא ,טציא םוראוו ,נאלש
 - -האפייברעפ עטערַאק ןיא איז ןעהעזרעד טָאה רע ןעוו ,טלהיפרעד רע טָאה סָאד ;ןעבעיל וצ ןיטיק טרעהעגפיוא טינ סָאה רע זא ,עקַאט טּפַאכעג ךיז טָאה ןיילא ןיוו
 איד וצ ןערהָאפ טנַאקעג טינ ךָאד רע טָאה ףיורעד גידנעקוק טינ רעבָא .גידנער
 ןיימ ןייז איז ןעטעב סינ ןָאק ךיא, .טרָאד זיא איז זַא גידנעסיוו ,סיקסנאלבא
 טכארט א םעד ןעגעוו טגעלפ רע איו .ןײלַא ךיז וצ טגָאזעג רע םָאה -- "טלָאװעג טָאה איז ןעכלעוו ,םעד ןופ יורפ איד ןייז טינ ןָאק איז סָאװ ,זיולב רַאפרעד יורפ
 .רהיא וצ טלַאק ןוא ךילדנייפ ןערעוו רע טנעלפ ,ןהָאט

 -דנַאסקעלַא איראד איוו םעד ךָאנ ,טציא ךיא ןָאק איו ,סנרעדנַאזעב ןוא
 - ןעמוק לע ךיא ןוא ? טגָאזעג רימ טָאה איז סָאװ העטשרַאפ ךיא זַא ,ןעזייוו ןעד ףיא ןָאק ? ייז וצ ןערהָאפ ךיא ןָאק איו ,טגָאזעג םעד ןעגעוו רימ טָאה ַאנווָאר
 רעכלעוו ,רענייא איוו ױזַא סעּפע ןוא רהיא ןייז וצ ?חומ גיחטומסיורג ןערהָאפ וצ
 ןיימ ןענָאלשרָאפ הבוט איד רהיא ןהָאט ןוא טייז גיטעהטלהאוו רהיא וצ ליווװ
 ? ןעגָאז טפרַאדעג אנווָארדנַאסקעלַא איראד ראג רימ סָאד טָאה סָאװ וצ ! עבעיל
 "! ךילנעמנוא ,ךילגעמנוא סָאד זיא טציא רעבָא ,ןענדרַאנייא ןיילַא ךיז סעלַא טלָאװ סָאד זַא ,ןייז ןָאק ,גילעפוצ ןענעגעגַאב רהיא טימ ךיז טלָאװ ךיא ןעוו

 בָאה ךיא , .ןיטיק רַאֿפ לעטאז"ןעמַאד יא ןעהייל וצ םהחיא גידנעטעב ,עלעטעצ ַא טקישעגוצ רַאגָאז לָאמ ןייא ןיוש םהיא טָאה אנווָארדנַאסקעלַא איראד
 -ורשעגנָא טָאה רע ! רעטסעווש רהיא ןעגירדינרע יוזא טנָאקעג יורפ עלעדייא ןוא עגולק ַאזַא טָאה איו .ןעגָארטרעביא טנַאקעג םינ רָאג ןיוש רע טָאה סָאד | ,"ןעגניירב ןייֵלַא םהיא טעוװ רהיא זַא ףָאה ךיא ,פעטָאזןעמַאד א ןאראפ זיא ךייא ייב זַא ,ןעבירשעג םהיא איז טָאה -- טרעהעג
 -וק טעוו רע זַא ןעביירש םוראוו .רעפטנע ןַא ןהֶא רָאנ לעטָאז םעד ךילדנע טקיש -עג טָאה ןוא ןעסירוצ עלַא ייז טָאה רע ןוא רעפטנע ןַא סלַא ךעלעטעצ ןהעצ ןעב
 ףרַאד רע זא רעֹדָא םהיא טרעטש סעּפע זַא ,דיירסיוא ןַא ,ץורית ַא סעּפע ןעניפ -עג ןוא ןעמוק טיג ןָאק רע זַא ןעביירש ; ןעמוק טינ ןָאק רע לייוו ,םינ רע ןָאק ןעמ
 ןיא ןוא קיצשזַאקירּפ ןייז ןופ דנעה איד ןיא ןעזָאלעג סעלא טָאה ,ןעסערעד םהיא טָאה עכלעוו ,טפַאשהטריוו ןייז ןעבעגעגפיוא ןעגרָאמ ףיוא טָאה ןוא ,סואימ רהעז זיא סָאװ ךַאז ַא סעּפע ןהָאטעג טָאה רע זַא ,טלהימעג טָאה רע ,רעפטנע ןַא ןהֶא לעטָאז םעד טקישעג םוראד טָאה רע .רעגרע ךָאנ ןייז ךָאד טעװ ,ןערהָאפ ץעגרע
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 רעציזעבטוג םעד ,דניירפ ַא םענייז וצ דזעיוא רעווַארוס ןיא ןערהָאפעגקעװַא ןייֵלַא

 טָאה רע ןיהואוו ןוא ,דגַאי רַאפ ןעּפמוז עטוג ןעוועג ןענייז סע ואוו ,יקסשזאיווס

 ןיהַא ןערהָאפ טלָאװעג רעדנוזעב רעבָא רע טָאה טציא .ןעבילקעג גנַאל ןיוש ךיז

 ךילכעזטּפיױה ןוא ,טפַאש'תוניכש סיקצאברעשטש איד ןופ ןערעוו וצ רוטּפ םוא

 ןייז ןעוועג זיא סָאװ ,ךַאז ַא ןעוועג זיא דנַאי .טפַאשהטריוו ןייז ןופ ןערעוו רוטּפ

 .תורצ ןופ טייצ ןיא דימת טסיורט רעטסעכ

| | .28 | | 

 ןייק טינ ןהַאבנעזייא ןייק טינ ןעוועג טינ זיא דזעיוא רעוװַארוס ןיא

 .דרעפ ענעגייא ענייז ףיוא סַאטנַארַאט ַא ןיא ןערהָאפעג זיא ןיוועֿכ ןוא ,געוו-טסָאּפ

 ןעכייר ַא ייב דרעפ איד ןרעטיפ טלעטשעגבָא ךיז רע טָאה געוו טפלעה ן'פיוא

 ,דרָאב עטיור עטיירב ַא טימ ,רעטלַא רעגידש'הירב ,רעטַאװעכילּפ רעד .רעיוּפ

 ךָאנ ןוא ןערעיוט איד טנעפעעג טָאה ,ןעקַאב איד ןעבעל יורג ןעוועג זיא עכלעוו

 רע טָאה .דרעפ איד רַאפ ץַאלּפ ַא רעשטוק םעד ןעזיוועגנָא טָאה רע איוו .םעד

 ןעשָאלאק ןיא ,לעבייוו עגנוי עטעדיילקעג ןייר ַא .בוטש ןיא ןעניוועל ןעטעבעגניירַא

 םעד ןיא עגָאלדאּפ איד טשיוועגסיוא ןוא טניובעגנָא ךיז טָאה ,סיפ עטופרָאב ףיוא

 רעד ףיוא דנַאה עטרעשַאקרעפ רהיא טימ ןעניוועפ גידנעזייוונא .זיוהריפ םעיינ

 -נָא ,םינּפ םענהעש רהיא ןעטלַאהעב רעדיוו איז טָאה ,זיוה ןיא גינייווניא ריהט

 | - .ןעשאוועג רעטייוו .ןוא ענַאלדאּפ רעד וצ ךיז גידנעניוב

 .ןהָאטעג גערפ ַא איז טָאה --+ ? רשפא ןעגנַאלרעד רַאװָאמַאס ַא --

 | .טוג ױזַא טייז ,אי ---

 "יא ןַא טימ ןוא ןעוויוא ןעשידנעלָאה ַא טימ ,םַארג ןעוועג זיא זיוה סָאד

 ןיס א ןענַאטשעג זיא רעדליב עגילייה איד רעטנוא .לעטנעוו ןיטמַאצענרעב

 גנַאגניירא םייב .ןעלהוטש ייווצ ןוא קנַאב ַא ,ןעטייווק טימ רעטברַאפעגסיוא ןַא

 "ייז ןעגילפ ,טכַאמרעפ ןעוועג ןענייז ןעדָאל איד .םילכ טימ עקפַאש א ןעוועג זיא

 דנוה ןייז זא ןעגעג גנוטכַא טָאה ןיוועל זַא ,ןייר יוזא ןוא גינייוו ןעוועג ןענ

 -רַאפ טינ לָאז ,סעטָאלב עֶלַא ןיא ןעדָאבעג געוו ן'פיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,אקסַאל |

 -ניה םעד ףיוא ץַאלּפ ַא ןעזיוועגנָא רַאפרעד רהיא טאה ןוא עגָאלדאּפ איד ןערימש

 איד ףיוא ןעשָאלאק !'יד ןיא ?לעבייוו עגנוי עגיד'םינּפ-נהעש איד .ףיוה ןעטשרעט

 -אראק םעד ףיוא רעמע עדייב גידנעגיוו םהיא רַאפ ןעפָאלעג זיא ,סיפ עסופראכ

 םוצ רעסַאװ ךָאנ גידנעפיול ,לעכקַא ן'פיוא ןעגָארטטג טָאה איז סָאװ ,?לסימ

 | | יי | .ןענורב

 ַא רהיא ךַאלהערפ טָאה -- ! ןערעוו ןהָאטעג רימ סָאד לָאז רעלענש --

 | .ןעניוועל וצ קעװַא זיא ןוא רעטלַא רעד ןהָאטעג יירשעג

 שטיװָאנַאװיא יאלאקינ וצ פָאד רהיא טרהָאפ ,ררעה ןיימ ,סָאװ ,ונ --- |

 ןעביוהעגנָא טָאה -- גידנערהאפייברעפ זנוא וצ ךיוא ןערהָאפרעפ ייז ? יקסשזאיווס

 טלהעצרעד טָאה רע סָאװ טייצ רעד ןיא ,רעטלַא רעד ךיז ןעדיירוצ-וצ טסו5 טימ

 ןיא ןוא ןעּפירקט וצ ןעביוהעגנָא רעדיוו ןרעיוט איד ןעבָאה ןיקסשזאיווס ןעגעוו

 איד .סענַארב ןוא סעכָאפ טימ דלעפ ןופ רעטייברַא ןערהָאפעגניירא ןענייז ףיוה

 ןעוועג ןענייז ,סענַארב ןוא סעכָאס איד ןיא טנַאּפשעגנייא ןעוועג ןענייז סָאװ דרעפ

 .עילימַאפ רעבלעזרעד ןופ ןעוועג םינּפא ןענייז רעטײברַא איד .עטַאז ,עּפיורג
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 ; ןעלטיה עשיטרָאטש טימ ןוא רעדמעה ענענוטראק ןיא עגנוי ןעוועג ןענייז ייווצ
 רעטייווצ רעד ןוא רעטלַא ןַא רענייא ,ענעגנודעג ןעוועג ןענייז ייווצ ערעדנַא איד
 | י ,רעגנוי א ראג ךָאנ

 טָאה ןוא דרעפ איד וצ ןעגנַאגענוצ רעטלַא רעד ןיא קינאג ןופ גידנעהעגבָא
 .ןענאּפשוצטיוא ןעביוהעגנָא

 ,ןיוועל טגערפעג טָאה -- ? טרעקַאעג ,סָאוװ ---
 ,טָאדעפ ,אוד .דרע ךיוא ןעטלַאה רימ .טרעקַאעגנרוד לעפָאטרַאק --

 ,דרעפ רעדנַא ןַא רימ ןעלעוו ןענַאּפשנייא ןוא ,ץַאלק םוצ ן'ַאנירעפ וצ רהיפ !

 איד ןעניוצעגבא רהיא ןעבָאה עכלעוו ,סרעמע עלופ טיס לעבייוו עגנוי איד
 ןופ רעבייוו ךָאנ ןעמוקעגנָא ןענייז סע .ןיוהריפ ןיא ןעננַאגעגכרוד זיא ןעלסקַא
 .רעדניק ןהֶא ןוא רעדניק טימ ,עטלַא ןוא עגירהעילעטימ ,ענהעש ,עגנוי ,ץענרע

 סָאד ןוא רעטייברַא איד } ןעשזוח וצ ןעביוהעגנַא טָאה רַא ,לאמאס רעד
 גאטימ ןעגנאגעג ןענייז ןוא דרעפ איד טימ ןערָאוװעג גיטרַאפ ןענייז דניזעגיזיוה
 -נייא סָאה ןוא ןָאיזיווַארּפ ענייז ןעגָאוװ ןייז ןופ ןעמונעגסיורא טָאה ןיוועל .ןעסע
 .ןעקנירט וצ עעהט ןעמַאזוצ םהיא טימ ןעטְלַא םעד ןעדַאלעג

 גיטנעק טָאה ןוא רעטלַא רעד טנָאזעג טָאה -- ןעקנורטעג טנייה ןיוש ---

 .ןעגעוו עינַאּפמָאק ןומ רֶׁש ןַאלנייא איד ןעמונעגנָא ןענינעגרַאפ טיפ
 עטכישעג עצנַאנ איד ךיז טסואוורעד ןיוועל טָאה ןעקנירט עעהט םייב

 קירוצ גיצנאווצ רהָאי א טימ טָאה רעטלַא רעד .טטאשהטריוו סנעטלַא םעיד ןופ

 ,ןיטאיסעד גיצנַאוצ ןוא טרעדנוה ןירעציזעכ-טוג רעד ייב עדנערא ןיא ןעגנודעג
 וצ ןעגנודענ טָאה ןוא טפיוקעגבָא ןעצנַאג ןיא ייז ןיוש רע טָאה רהָאי ןעטצעל ןוא
 פייהט םעניילק א .,ץירּפ ַא ןכש א ייב ןיטאיסעד טרעדנוה יירד ךָאנ ןעטייברַאעב

 -עב רע טָאה גיצרעפ ןיטאיסעד ַא ןוא ערעדנַא וצ ןעגנודרעפ ןייֵלַא רע טָאה דנַאל
 טָאד רעטלַא רעד ..רעטיײברַא ענעגנודעג ייווצ טימ ןוא עילימַאפ ןייז טימ טיײברַא
 -עב רע ןַא ןענַאטשרעפ טָאה ןיוועל רעבָא .טוג טינ טהעג סע זַא טגאלקעב ךיז
 ןייז טהילב ן'תמא ןיא זא רעבָא ,ןעגעוו טייקכילפעה ןופ ,ױזַא םתס ךיז טגָאלק
 | | .טפאשהטריוו

 -- ןיװעל טכַארטעג ךיז טָאה -- טכעלש ןעגנַאגעג טלָאװ סע ןעוו

 הנותח טינ טלָאװ ,דרע רעד רַאפ לעבור טרעדנוה ףניפ וצ טלהָאצעג טינ רע טכלָאװ
 ךָאנ להָאמ ייווצ ךיז טיובעגבָא טינ סלָאװ ,קינעמילּפ ןייא ןוא ןהיז יירד טכאמעג
 ףיוא גידנעקוק טינ .,ןענעמראפ ןייז ױזַא ןעסקאוועג טינ טלָאװ סע ןוא ,תופירש

 ןייז טימ ץלָאטש זיא רעטלַא רעד זַא ,ןעחהעז וצ ןעוועג זיא ךיז ןענָאלקעב ןייז
 .ענייז טימ ,רינש ענייז טימ ,סעקינעמילּפ ענייז טימ ,ןהיז ענייז טימ ,ןעגעמרעפ

 זיא טמַאשהטריוו עצנַאנ איד סָאװ ,טימרעד ךָאנ רעדנוזעב ןוא תומהב ןוא דרעפ
 ,םענייא ןיא ךיז ןעטלַאה עלַא ,,ןעמַאזוצ

 = רעטייברַא איד טימ וצ טכעלש סָאד טהענ ,םיצירּפ ,זנוא ייב טָא ---
 .עעהט זָאלג ַא םהיא נידנעגנאלרעד ןיוועל טגָאזעג טָאה

 זָאלג איד גידנעמהענ ,רעטלַא רעד טגָאזעג טָאה -- ךייא קנַאד ַא --
 -ַא ךָאנ ןעבילבענ זיא םהיא ייב םוראוו ,רעקוצ ןופ ךיז גידנעגָאזבָא ןוא עעהט
 ,רעטיײברַא טימ טייקשיתבה-לעב ַא ןערהיפ ןעמ ןָאק איוו --- רעהירפ ןופ ?עקיטש
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 םהיא ייב דרע ןא ראפ סָאװ ןעסייוו רימ .ןעניקשזאיווס וליפא טמהענ טָא
 זומ ןעמ .סענעטערעג טימ ןעמהיר טינ ךיוא ךיז ןָאק רע ןוא ,ןָאמ ע'תמא -- זיא
 ! ןעבעג גנוטכַא ןיילא סעלא ףיוא

 ?רעטייברא טימ טפַאשהטריוו ַא ְךָאד רהיא טרהיפ טָא --
 ,ןילַא םוטעמוא ןענייז רימ .עשרעױוּפ ַא ,ערעדנַא ןא זיא ךַאז רעזנוא ---

 .ןעמוקסיוא ענעגייא טימ ןענָאק רימ ! סיורא -- טינ רענייא גיוט
 / םוא זיוה ןופ ?ייהט ןעטסָארּפ םעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא ןיוועל ןעוו

 טײלסנַאמ דניזעגזיוה עצנַאג סָאד ןעהעזרעד רע טָאה ,רעשטוק ןייז ןעפורוצסיורא
 רעדנוזעג רעגנוי רעד .נידנעהעטש ,טנעידעגוצ ןעבָאה ןעיורפ איד .שיט םייב
 ןעבָאה עֶלַא ןוא סַאּפש ַא טלהעצרעד סעּפע טָאה ,עשַאק ליומ ןעלופ א טימ ,ןהוז
 עכלעוו ,ןעשָאלאק איד טימ יורפ איד טכַאלעג טָאה גיטסול רעדנוזעב ; טכַאלעג
 ,לעסיש ןיא ךיוי ןעסָאגעגוצ טָאה

 טָאה ןעשָאלאק איד ןיא יורפ רעד ןופ םינּפ רענהעש רעד זַא ,ןייז ןָאק סע
 זיוה סָאד סָאװ ,טפַאשהטריװ רעטוג ןופ קורדנייא םעד וצ ןעגָארטעגיײב לעיפ
 אזא ןעוועג זיא קודדנייא רעגיזָאד רעד רעבָא .ןעניוועל ףיוא טכַאמעג טָאה
 זיב געוו ןעצנַאג םעד ןוא .ןעסעגרַאפ טינ גנַאל םהיא טָאה ןיוועל זַא ,רעקרַאטש
 טנַאמרעד רעדיוו ץְלַא עלייוו עדעי ךיז רע טָאה יקסשזאיווס וצ ןעמוקעג זיא רע
 איוו יוזא ,טפַאשהטריוו רעטרעדרַאעגנייא טוג רעד טימ םינּפ ןעגיזָאד םעד ןעגעוו
 ,טייקמאזקרעמפיוא ןייז ןעהיצ לָאז סָאװ סנרעדנָאזעב ןעוועג סעּפע טלָאװ ןיירעד

6 

 -רעפ ןעוועג גנַאל ןיוש זיא ןוא ןעניוועל ןופ רעטלע רהָאי ףניפ טימ ןעוועג זיא רע .דזעיוא ןייז ןיא ענילעדַא איד ןופ רערהיפ רעד ןעוועג זיא יקסשזאיווס
 עשיהטאפמיס א רהעז ,הבורק א ענייז טנהָאװעג טָאה זיוה ןיא םהיא ייב .הטַארייה
 ןעטלָאװ יורפ ןייז ךיוא ןוא יקסשזַאיוװס זא ,טסואוועג טָאה ןיוועל ןוא .לעדיימ
 ,הבורק רעִייז טימ ןעבָאה הנותח לאז ןיוועל זַא ,טלָאװעג רהעז

 עגנוי איד רעמיא סָאד ןעסייוו סע איוו ,רעכיז ףיוא טסואוועג סָאה רע
 -רע טינ ל?הָאמ ןייק טלָאװ רע ?הָאוובִא ,םינתח רַאפ ךיז ןענעכער עכלעוו ןעשנעמ
 גידנעקוק טינ זַא ,טסואוועג ךיוא טָאה רע .,ןעמעוו סָאד ןעלהעצרעד וצ ךיז ןעביול
 רהעז זיא איז סָאוװ ףיורעד גידנעקוק טינ ןוא ןעבָאה הנותח ליוו רע סָאװ ףיורעד
 רע טלָאװ ןעגעווטסעד ןופ ,יורפ עטוג ַא ןעוועג טלָאװ ןוא לעדיימ ןעטָארעג ַא
 ןעוועג טינ טלָאװ רע וליפא ןעוו ןעבָאה הנותח טנַאקעג טינ לָאמ ןייק רהיא טימ
 רע איוו ,ןהָאט טנַאקעג טינ סָאד טלָאװ רע .ַאיאקצַאברעשטש יטיק ןיא טבעילרעפ
 םעד ןעגעוו ןייזטסואוועבכ סָאד .לעמיה ן'פיוא ןעהילפפיורא טנָאקעג טינ טלָאװ
 ןיא ןעבָאה וצ טנעכערעג .טָאה רע ןעכלעוו ,ןענינגורעפ םעד טעטפיגרעפ טָאה
 .זיוה סיקסשזאיווס
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 ןעמוקעב טָאה רע איוו ךיילנ םעד ןענעוו ןהָאטעג רהעלק ַא טָאה ןיוועל
 געיעג ףיוא טסַאג וצ םהיא וצ ןעמוק לָאז רע ,יקסשזאיווס ןופ גנודַאלנייא איד
 טָאה רע לייוו ,ןערהָאפ רע טעוו ןענעווטסעד ןופ זַא ,ןעסַאלשעב טָאה רע רעבָא
 םעד ןהָאט סעוו רע זַא ןענעכער וצ טייהנעגעלעג ןייק ןעבענעגנ טינ ןיקסשזאיוופ

 ,ןעריבורּפסיױא ןיילַא ךיז טלָאװעג ןעצראה ןיא ףעיט רע טָאה םעד רעסיוא .ךודיש
 .רהיא וצ סעּפע ןעלהיפ טנַאקעג רע טלָאװ וצ

 ןעטסכעה ן'פיוא ןעוועג זיא סיקסשזַאיוװס איד ןופ ןעבעל-ןעילימַאפ סָאד
 םעד טלעטשעגרָאפ ךיז טױמ טָאה ןיילַא יקסשזַאיוװס ןוא ,סעמחענעגנַא ןַא ןטוא

 רע ןוא טנעקעג רונ טָאה ןיוועל עכלעוו ,רעוהט-ללכ ןעקסמעז ַא ןופ פיט ןעטסעב
 ,טנַאסערעטניא ןעוועג דימת ןעניוועל רַאפ זיא

 טָאה ןיוועל עכלעוו ,ןעשנעמ ענעי ןופ רענייא ןעוועג ןיא יקסשזאיווס
 טינ םגה שינָאל רהעז ןעלייהטרוא עכלעוו ,ןעשנעמ ןענייז סָאד } טרעדנואוועב

 ןעגנואיושנא ערעייז ןוא ךַאז רעדנוזעב ַא זיא ןעבעל רעייז רעבָא ,נידנעטשטסבלעזי

 ןופ ךוּפיה א ןענייז רעטסעפ ,רעדנוזעג ַא ,ןעבעל רעייז ןוא ,ךַאז רעדנוזעב ַא
 טָאה רע .שנעמ רעכילבעיל א רהעז ןעוועג ןיא יקסשזַאיװס .,ןעקנַאדעג ערעייז
 עשיסור איד ןוא ,ייקרעט איוו יוזַא ,דנַאל סענעלַאטרעפ א רַאפ דנַאלסור טנעכערעג

 וצ וליפַא גירעביא רַאפ ןעטלַאהעג טָאה רע זַא ,ןעברָאדרעּפ ױזַא רַאפ גנורעיגער
 -ענ ייז טָאה ןוא םיצירּפ איד טסַאהעג טָאה רע ,ןעננולדנַאה ערהיא ןעריקיטירק
 -נֶא ןעלעוו ךָאנ ןעטלָאװ ייז ; רוטַאנ ןיא רעביירטנעפַאלקש רַאפ ןעמעלַא טנעכער
 -עג ןענעוטסעד ןופ רע טָאה ףיורעד גידנעקוק טינ .טפַאשנענייא-בייל ןעטלַאה
 ןיא ןערהָאפעג זיא רע ןעוו ןוא דנַאטש-לעדַא םעד ןופ רעדנעציזרָאפ סלַא טנעיד
 "אקַא ןעטיור םעד טימ לעטיה ענעמרָאפ ןייז ןהָאטעגנָא לָאמ עלַא רע טָאה געוו

 | .קעשיל
 דנַאלסיוא ןיא רונ ןעמ ןָאק ךילשנעמ ןעבעל זַא ,טנעכערעג טָאה רע

 -טסעד ןופ ןוא ,טייהנעגעלעג רעטסעב רעטשרע רעד ייב ןערהָאפ טנעלפ רע ןיהואוו
 טָאה רעױוּפ ןעשיסור םעד .דנַאלסור ןיא טפַאשהטריוו ַא טרהיפעג רע טָאה ןעגעוו
 עפוטש-סגנַאגרעביא רעד ףיוא ךָאנ ךיז טניפעג סָאװ ,האירב ַא ראפ טנעכערעג רע
 ןעמוק טגעלפ סע ןעוו טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא ,ןעשנעט ַא וצ ענאיזעבא ןַא ןופ
 איד טקירדעג ערעדנַא ןופ קשח רהעמ טימ רע טָאה אווטסמעז ןיא ןעלהַאװ איד וצ

 ןייק טינ ןעוועג זיא רע .ןעננוניימ ערעייז טרעהעגסיוא ןוא דנַאה איד םירעיוּפ

 עגַארפ רעד ןעגעוו טגרָאזעב רהעז ןייז רע טנעלפ ןעגעווטסעד ןופ ןוא ,רעגיביולג
 -סיוא טלָאװעג רעדנוזב טָאה ןוא םיחלנ איד ןופ ןעבעל םעד ןערעסעברַאפ וצ איוו
 | ,רעטסיולק רעד ןהעטש ןעביילב לָאז ףרָאד ןייז ןיא זַא ,ןערהיפ

 ט'הנעט'עג ןעבָאה עכלעוו ,איד ןופ ןעוועג רע זיא ענַארפ-ןעיורפ רעד ןיא
 ךָאנ ךילכעוטּפיוה ןוא סייהיירפ עגידנעטשלָאפ ןעבעג יורפ רעד ףרַאד ןעמ זַא
 עלא זא ,יוזא יורפ רעד טימ רע טָאה טבעלענ רעבָא ; טײברַא ףיוא טכער סָאד

 -ןעילימַאפ ןעזָאלרעדניק ,ןעכילדניירפ רעייז ףיוא גידנעקוק טָאהעג האנה ןעבָאה
 ךַאז ןייק טָאה איז זַא ,ןעבעל סיורפ ןייז טנעדרָאעגנייא ױזַא טָאה רע ןוא ,ןעבעל
 ןַאמ רעד סָאוװ גרָאז איד ןעלייהט רעטיוא ןהָאט טנַאקעג טינ טָאה ןוא ןהָאטעג טינ
 .ןעבעל םעד ןעגניירברעפ וצ ןעטסכעלהערפ םַא ןוא ןעטסעב םַא איו ,טַאהעג טָאה
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 ןופ רימת ןעשנעמ ןעלייהטרוא וצ עבט איד טָאהעג טינ טלָאװ ןיוועל ןעוו
 רעדנוזעב ןייק ןעוועג טינ םהיא רַאפ רוטַאנ סיקסשזַאיװס טלָאװ ,טייז רעטוג רעד
 ןוא "עטַאמש ַא רעדָא רַאנ ַא, :ץרוק ן'רוטּפ'בֶא םהיא טלָאװ רע ; שינעטער
 .לייו ,"רַאנ ַא, ןעגָאז טנָאקעג טינ טָאה רע רעבָא .רהָאלק ןעוועג טלָאװ סעלַא
 ,שנעמ רעגולק א רונ טינ זיא יקסשזַאיװס זַא ןעוועג טינ לעפייווצ ןייק זיא סע
 ןוא ךַאפנייא ץנַאנ ךיז טלַאה רעכלעוו שנעמ ַא ןוא רעטעדליבעג ַא רהעז ךיוא רונ
 ,ןעסיוו טינ לָאז רע סָאװ ,ךאז ןייק ןעוועג טינ .גנודליב ןייז טימ גיד'תולדג טינ
 טגיטיונעג ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןַאד זיולב ןעסיוו ןייז ןעזיוועגסיורא רעבָא טָאה רע

 -אוו ,"עטַאמש ַא,, םהיא ןעפור טנָאקעג ןיוועק .טלָאװ רעגינייוו ךָאנ .ןהָאט וצ ױזַא
 . ,שנעמ רענולק ןוא רעטוג ,רעכילרהע ןַא לעפייווצ ןהֶא ןעוועג זיא יקסשזַאיװס םור

 -ַאז עכלעזַא ץלַא ןוא גידעבעל ,ךַאלהערפ ךאז ןייז ןהָאטעג רעמיא טָאה רעכלעוו |
 ןוא ,עגימורא עלַא ןופ ךיוה ןערָאװעג טצעשעג ןענייז סָאװ ,ןהָאטעג רע טָאה ןעכ
 ןוא ןהָאט טנָאקעג טינ להָאמ ןייק רע טָאה טייהרעטסואוועב זַא ,ןיוש טדער רעוו
 .טכערנוא ןייק ןהָאטעג טינ טָאה

 ןוא ןענַאטשרעּפ טינ טָאה ןוא ןהעטשרַאפ וצ טכוזעג םחיא טָאה ןיוועל
 -ער עגידעבעל ַא ףיוא איוו ןעבעל ןייז ףיוא ןוא םהיא ףיוא טקוקעג דימת טָאה
 ןיוועל טָאה ראפרעד ןוא ,טפַאשדניירפ עקרַאטש ַא ןעוועג זיא ייז ןעשיווצ .שינעט
 ןייז ןופ דנורג עמַאס םעד זיב ךיז ןעביילקרעד ,םהיא ןענערפוצסיוא טביולרע ךיז
 ,פָאמ ןעדעי .טסיזמוא ןעוועג להָאמ עלַא זיא סָאד רעבָא } ןעבעל ן'פיוא קילב
 ןופ ןערעמיצרעדָאפ איד ןיא סלַא רעטייוו ןעגנירדניירַא טלָאװעג טָאה ןיוועל ןעוו
 -שזַאיווס זַא ,טקרעמַאב רע טָאה ,ןיירא ןָאק רערעדעי ןיהואוו ,פכש סיקסשזַאיווכ
 עראנקרעמעב םיוק ַא ;טייהנענעלרעפ רעטכייל ַא ןיא ןופרעד ןעוועג זיא יקס
 טעװ ןיוועל זַא ,ןעבָאה ארומ טלאו רע איוו ױזַא ,קילב ןייז ןיא ןעוועג זיא קערש
 - .טרנעוועגבָא דיי :ַאלהערפ ןוא גיהטומטוג טָאה רע ןוא ןחעטשרַאפ םהיא

 ."על זיא טפאשחטריוו ןייז ןופ גנורהיפ רעד ןיא גנושיוטנע ןייז ְךָאנ ,טציא

 ןיוש .סיקסשזַאיװס איד ייב ןעגניירברַאפ וצ םהענעגנַא רעדנוזעב ןעוועג ןעניוו
 וצ גנוקריוו עטוג ַא טאהעג רעמיא טָאה םהיא ףיוא סָאװ ןופרעד גידנעדייר טינ

 ,ךעלעבייט עניזָאד איד ןופ ,ןעשנעמ עכעלהערפ ןוא עכילקילג עגיזָאד איד ןעהעז
 טכַאװעג ךָאנ םהיא ךיז טָאה ,ןעמעלַא סימ ןוא ךיז טימ ןעדעירפוצ ןענייז סָאװ
 ןעבעל סָאד זַא ןעכַאמ וצ ױזַא איוו ,דוס סיקסשזאיווס ןיא ךיז ןעלבירגרעד טציא
 טראוורע ןיוועל טָאה םעד רעסיוא ,רעטנומ ןוא טמיטשעב ,רהָאלק ױזַא ןייז לָאז

 רעדנוזעב טציא טָאה םהיא ןוא םינכש עשיצירּפ איד טימ ָאד ךיז ןענעגעגעב וצ
 טפַאשהטריוו ןופ גנודהיפ רעד ןעגעוו ייז טימ ךיז ןעסעומשוצכרוה טריסערעטניא
 ,רעטײברַא ןעגניד ןעגעוו ,סענעטערעג ןעגעוו ןעגָאז וצ ןעבָאה ייז סָאװ ןערעה ןוא
 -כיוו רעדנוזעב רַאֿפ טנעכערעג טָאה ןיוועל סָאװ ,ןענַארפ עכלעזַא -- .וז .ז .א'
 -נעגייא-בייל ןעוועג ךָאנ זיא סע ןעוו רשפא גיטכיוו טינ ןעוועג זיא סָאד , .,עגיט
 ןענייז עלעפ עדייב ןיא .דנַאלגנע ןיא טכיילעיפ ניטכיוו טינ זיא סָאד רעדָא םוהט
 טָאה סעֶלַא סָאד ןעוו ,טציא זנוא ייב רעבָא .עטמיטשעב אפונ ןעדנעטשמוא איד
 גיטכיוו רהעז זיא ,ףיז ןענדרָאוצנייא ןעביוהעגנָא טשרע ןוא טהערדעגמוא דךיז
 -עג טָאה -- 'ןענדרָאנייא סָאד ךיז לָאז איוו ןוא סָאד ךיז טעװ איוו ענַארפ איד

 -- .ןיוועל טכַארט
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 רעמיא םהיא זיא רעכלעוו ,דנַאטשוצ ןעגיטסייג םענעביוהעג םענעי ןוא טייק -רעטנומ ַא ,טיטעּפַא ןעטונ ַא ,געיעג ןופ רעמיא איו ,טכַארבעג רע טָאה רַאפרעד רעבָא ,קיטש יירד זיולב טכַארבעג טָאה ןוא גָאט ןעצנַאג א ןעגנַאגעגמורַא זיא רע .ןעוועג טינ ךעלטנע עדליוו ןייק ןענייז סע ןוא טנעקירטעגסיוא ןעבָאה ןערעסַאװ -ּממוז איד .טרַאװרע טָאה ןיוועל רעדייא רעגרע ןעוועג זיא געיעג סָאד |
 .גנונעוועב עשיויפ עקרַאטש ןופ ןעמוקעג

 ,ןעזייל וצ טכוזעג טָאה ןיוועל סָאװ ,ןענַארפ איד ןעגעוו ךערּפשעג רעטנַאסערעטניא ןַא טרהיפרעפ ךיז טָאה רעציזעב -טוג ייווצ ךָאנ ָאד ךוזעב וצ ןעוועג ןענייז סע ןעוו ,עעהט וצ סדנעבא

 -ענ טָאה ןוא ןיהטריוו רעד ןעבעל שיט-עעהט םייב ןעסעזעג זיא ןיוועל
 ,ךיילק ןיא טינשסיוא םעד טכַאמעג טָאה איז סָאװ גנידלוש רע זיא סָאד ןַא ,טלחיפעג טאה רע רעבָא ; ףיורעד ןעקוק וצ טכוזעג ךָאד סָאה ןוא ךיז ןעקוקוצנייא טינ טכער ןייק טָאה רע זַא ,טנעכערעג טָאה רע .ןעגעווטנייז ןופ ןערָאװעג טכַאמענ זיא ריילק ןיא טינשסיוא רעגיזָאד רעד זַא ,ןיירטד תועט .ַא טכַאמעג רע טָאה אמתסמ ןוא ,טלעטשעגרַאפ ךיז טָאה רע .םעד תמחמ עקַאט רשפא רעדָא ,סייוו רהעז ןעוועג זיא ןעחעועגסיורא .ךיז טָאה סָאװ ,טסורב .איד ?הָאוובָא ,ןעקנייד וצ טייחיירפ איד ןעניוועל ןֹופ ןעמונעגבַא טָאה טינשסיוא רעניקע-רעיפ רעגיזָאד רעד .טייקטזיולבעגסיוא רעגיקע-רעיפ רעד רעביא טסורב רעסייוו רעד ייב סעיצעּפ -ַארט טימ איוו ױזַא סעּפע ןעוועג זיא סָאװ ,ריילק ַא --- ,טכודעג ךיז טָאה םחיא איוו ,ןעגעווטנייז ןופ ןהָאטעגנָא טָאה איז סָאװ ,דיילק ןימ רעדנוזעב ַא ןיא סעּפע טצוֿפעגסױא רעטטעווש סיקסשזַאיװפ ןעסעזעג זיא ןעגעקטנַא לייוו ,ךיז ןענערפוצ -כָאנ קרַאטש םעווקעבנוא ןעוועג סעּפע םהיא זיא סע רעבָא ,ןעבעל ןרעטנומ ןייז ןופ ןוא רעטקַארַאכ סנַאמ רהיא ןופ דוס םעד ןעניפעגסיוא רהיא ךרוד טלָאװעג טָאה ןיוועל ,ךעלעכיימש ןוא ףעלעבירג-ןח טימ טניישעג ןעצנַאנ ןיא סָאה עכלעוו .,עכיוה ןייק טינ ןוא עסייוו א ,עגיד'םינּפ-דנור א ןעוועג זיא ןיהטריוו איד .םהיא ןעגעגנַא ןעסעזעג זיא עכלעוו ,רעטסעווש רהיא ןוא איז ןעטלאהרעטנוא טפרַאד

 | | .ךערּפשעג ןיא ןענױצעגניירַא ייז טָאה ןוא ןענַאטשרעּפ טינ סָאד טאה ןיהטריוו איד םינּפַא רעבָא .רעטדנַאוװרעפ רער ןעבעגעגרעביא ךיוא ךיז טָאה טייקכילמעווקעבנוא ןוא טייקגיהורנוא ןייז ,ןערָאװעג טיור זיא ןוא םעווקעבנוא טלהיפעג םורַאד ףיז טָאה רע ןוא ןערהעלקרע טינ ךיז טזָאל סָאװ סעּפע זיא סָאד זַא רעבָא ,גנורעלקרע ןַא ןעכַאמ וצ ביוחמ ָאד זיא רע זַא ,בִא ןעצימיא סעּפע אד טרַאנ רע ןַא ,טכַאדעג ךיז םָאה ןעניוועל
 ? להוש רעזנוא ןיא ןעוועג טינ ךָאנ טייז רהיא ,ךא ,ךיז ןעריסערעטניא וצ סעֶלַא טימ עכַאו ַא טָאה רע ןוא ךיז ןעגיטפעשעב וצ סָאװ טימ לעיפ ױזַא ָאד םָאה רע ,ערעפס ןייז ןיא ךיז רע טלהיפ ַאד .דנַאלסור ןיא ָאד זיא רע ןעוו זיא רע איוו ,ךַאלהערפ ױזַא טינ להָאמ ןייק רעבא ,דנַאלסױא ןיא זיא רע ןעוו ,ךַאלהערפ זיא ךע .טרחעקרעפ טַארוקַא .םעשיסור זיא סָאװ סעֶלַא טימ ךיז ןעריסערעטניא טינ ןָאק ןַאמ ןיימ זַא -- ,ןיהטריוו איד ןעביוהעגנָא טָאה -- טגָאז רחיא --

 רעיצ
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 ןעסקַאװעב זיא סָאװ ,לעזייה סָאד זיא סָאד ...ןעהעזעג בָאה ךיא --

 / .סנירג טיט
 -נעזייװנָא טגָאזעג איז טָאה -- גנואוהטפיוא ס'ַאיטסַאנ זיא סָאד ,אי ---

 .רעטסעווש רעד ףיוא גיד

 וז ,ןיוועל טגערפעג טָאה --+ ןייֵלַא רעדניק איד טימ טנרעק רהיא ---

 לָאז רע ןיהואוו זַא גידנעלהיפ רעבָא ,טינשסיוא םעד ייברעפ ןעקוק וצ גידנעכ

 .םינשסיוא םעד ןעהעז ץלַא רע טעװ ,טייז רענעי ןיא ןעקוק טינ

 זיא זנוא ייב רעבָא ,ןערהעל ךיא ןוא ןענרעל ןיילַא לעװ ךיא ,אי -- |

 .טכַארבעגּפָארַא רימ ןעבָאה עקטסיזַאנמיג ַא ןוא .ןירערהעל עלָאפטכַארּפ א ןַארַאפ

 טָאה -- טינ עעהט ןייק רהעמ לי ךיא ,ךייא לנַאד ךיא ,ןיינ --

 טייקכילפעהנוא ןַא טימרעד סעּפע םוהט רע זַא גידנעלהיפ ןוא ןיוועל טגָאזעג

 ךיז טָאה ןוא ןערָאװעג טיור רע זיא ,ךערּפשעג םעד ןעצעוטרַאפ טינ ןָאק רונ

 .עטניא רהעו ַא טרָאד ןערהיפ ייז זַא רעה ךיא -- ץַאלּפ ןופ ןעביוהעגפיוא

 קע ןעטייווצ טוצ קעװַא זיא ןוא טגָאועג רע טָאה -- ךערּפשעג ןעטנאסער

 .שיט ןופ י
 ---םינבש ייווצ טימ יקסשזאיווס ןעסעזעג זיא שיט ןופ קע ןעטייווצ םייב |

 טרַאּפשעגנָא שיט םוצ טייז ַא טימ ןעסעזעג זיא .יקסשזַאיוװס .רעציזעב-סטוג

 רעד טימ ןוא ססאט איד דנַאה רעגיזָאד רעד טימ גידנעהערד ,דנַאה ןייא ףיוא

 םוצ גידנעגָארטוצ ןוא ןעפיוה ןייא ןיא דרָאב ןייז גידנעמהענפיונוצ דנַאה 'רעדנַא

 ענייז טימ .דרָאב ןייז ןעקעמש טלָאװ רע איוו גידנעזָאלסױרַא רעדיוו ןוא זָאנ

 עיורג טימ רעציזעב-טוג םעד ףיוא טקוקעג רע טָאה ןעגיוא עצרַאװש ,עגיצנַאלנ

 םמענעי םינּפ ַא ןעבָאה םהיא ןוא ,קרַאטש טציהעג ךיז טָאה רעכלעוו ,סעצנָאו

 ,  -סריזומַא קרַאטש דייר
 יה

 ,ןעהעזעג טאה ןיוועל .קְלֶאפ ןעגעג טגָאלקעב ךיז טָאה רעציזעב-טוג רעד

 ,ץירּפ םעד ןופ ןעגַאלק איד ףיוא ,ןעבעג וצ רעפטנע ַאזַא סייוו יקסשזַאיווס זַא

 וצ רונ ,ןעגנוגידלושעב ענייז ןופ ןעניז ןעצנַאג םעד ןעּפַאלקוצ ךיילג טעוו רע זַא

 םורַאד טרעה ןוא ןעגָאז טינ רעפטנע םעד רע ןָאק גנולעטש ןייז ןעקנַאדרעפ

 | .רעציזעב-טיו םעד ןופ תונעט עשימָאק איר סָאּפש טימ

 -טסָאּפערק ענעסיברעפ איד ןופ םינּפ ַא ןעוועג זיא ץירּפ רעגיזָאד רעד

 ןוא ,ןעריטסיזקע ךָאנ לָאז םוהטנעגייא-בייל זַא טלָאװעג ןעבָאה עכלעוו ,סעקינ

 -דנַאל ןופ תיבה ?עב רעכילטפַאשנעדייל ַא ,רענהָאװעבדדנַאפ רעטלַא ןַא וצרעד

 ןָאט םעד ןופ ,רעדיילק ענייז ןופ ןעהעז טנַאקעג ןעמ טָאה סָאד .טפַאשהטריוו

 "רעפ ,עגיטפערק ענייז טימ ןעגנורילוקיטסעשז עקרַאטש איד ןופ ,ןעדייר ןייז ןופ

 .רעגניפ ן'פיוא טלעגניר-הנותח ןעטלַא ןַא טימ רנעה עטניורב
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 סָאװ ןעפראוואוצקעווַא סורדרעפ ַא ןעוועג טינ זיולב טלָאוװ סע ןעוו ---

 ...ןערָאװעג טנײלעגקעװַא תוחוכ לעיפ ...ןערָאװעג םטייבראענפיוא זיא סע
 ,ןעפיוקרעפ טלָאװ ךיא ,דנַאה רעד טימ סעלַא ףיוא ןהָאט ךאמ ַא ךיא טלָאװ |

 א ג ע ? ע ה ...שטיװאנאװיא יַאלאקינ איו ױזַא ךיוא ןערהָאפ טלָאװ

 ןעטכיולעב ןיא םינּפ רעטלַא ןייז ןוא רעציזעב-טונ רעד טגָאזעג טָאה -- ןערעה
 ,לעכיימש ןעמהענעגנַא ןַא טימ ןעראוועג

 יַאלָאקינ טגָאזעג טָאה -- סעװַא טינ ךָאד רהיא טפרַאװ םִא רענָא --
 | ,ךָאד טניול אמתסמ --- יקסשזאיווס שטיווָאנַאװיא

 טינ ,זיוה ןענייא ןא ןיא ןהָאוו ךיא סָאװ ,רַאפרעד זיולב טניול סע --
 סָאד זַא ,סעלַא ןעמ טפַָאה וצרעד ןוא .סענעגנודעג ןייק םינ ,סעטפיוקעג ןייק
 ,טייקנעזָאלוצ ,תורכיש סָאד ךָאד זיא טינ זַא םוראוו .לכש םוצ ןעמוק טעװ קלָאפ

 .עלעהיק ןייק םינ ,לעדרעפ ןייק טינ ,טלייהטוצ ךיז ןענָאה עלַא ...! ריס םביולג
 טוהט רע -- רעטײברַא סלַא ַאזַא טנניד ,טהעג ןוא ,ייז זעברַאטש רעננוה ןומ

 יִאוַארימ םוצ ןענַאלקנָא ךייא ךָאנ טהעג רע ןוא סיעכהל וצ ףיוא ךייא סעלַא
 | ,(רעטכיר סנעדעירפ) אידוס

 םעד ייב ןענַאלקרעפ ךיוא םהיא רעבָא ךָאד רהיא טנָאק רַאפרעד ---
 | .אידוס יַאווַארימ

 ךיז ןעלעוו סע !טינ ןעבעל ןיא להָאמ ןייק 4 ןעגָאלקרעּפ לע ףךיא --
 !ןעגַאלקרעפ סָאד ןייז אחינ טינ סע סע ןַא ,ןעיירעדייר עכלעזַא ןעביוהנָא
 .קעװַא ךָאנרעד ןוא דלענ דנַאה ןעמונעג קירבַאפ ן'פיוא טרָאד ייז ןעבָאה ןא
 ייז .טיירפעב ייז טָאה רע ? אידוס יִאווַארימ רעד ןעכַאמ ָאד ןָאק עשזיסָאוװ

 רעטכידעג-ספרָאד א ןַארַאפ ךָאנ זיא סע סָאװ ,רַאפרעד ךָאנ זיולב ךיז ןעטלַאה

 ןץפיוא ןעבעגראפ ְךָאנ םהיא סע רעטסטלע רעניזָאד רעד .רעטסטלע ןַא ןוא
 ! סעלַא קעווַא ףרַאװ זיא -- ןעוועג טינ טלָאװ סָאד ןעוו ןוא .רעגייטש ןעטלַא
 | ! ןעגָארט ךיד ןעלעוו ןעניוא איד ןיהואוו ףייל

 ןעצייר טלָאװ רעציזעב-טוג רעטלַא רעד איו ןעהעזעגסיוא טָאה סע
 טָאה סע רָאנ ןעוועג סעכ ןיא טינ רונ טינ זיא יקסשזַאיװס רעבָא ,ןיקסשזַאיװס
 ' .טריזומַא ךֶצֹנ םהיא

 --- ןעלטימ עכלעזַא ןחָא טפַאשהטריוו רעזנוא ךָאד רימ ןערהיפ טָא ,ונ ---
 .ייז ,ןיוועל ,ךיא -- ?לעכיימש א טימ טגָאזעג רע טָאה

 .רעציזעב-טוג רעדנַא םעד ףיוא ןעויוועננָא טָאה רע
 טשרָאקַא טגערפ רעבָא ,סע טהעג ןעשטיװַארטעּפ ליאַאכימ ייב ,אי --

 טגָאזעג טָאה -- טפַאשהטריװ עלַאנָאיצַאר ַא ןעד סָאד זיא .טהעג סע איֹוו
 -ָאיצַאר, טרָאװ םעד טימ גידנעװעטנַארפ גיטנעק ,רעציזעב-טונ רעטלַא רעד
 .."עלאנ

 שטיוװָארטעּפ ליאַאכימ טרעטטנעעג טָאה --- טושּפ סָאדר טהעג רימ ייב --
 סע זַא ,םעד ןיא טהעטשעב יירעלטפאשטריוו עצנַאג ןיימ .טָאג ןעקנַאד --
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 : םירעיוּפ איד ןעמוק סע .ןעלהָאצעב וצ ןערעייטש טסברעה וצ גונעג דלעג ןייז לָאז

 ,םירעוּפ ענעגייא ץלַא סָאד ךָאד ןענייז ,ונ !סיוא ףלעה ,רעטָאפ ,עלעטַאט

 ייז גָאז ןוא ,לעטירד ןעטשרע םעד ףיוא ייז ךיא ביג ,ונ .תונמחר ַא ,םינכש

 ,ןעפלעה ךיוא רהיא טלָאז ,ןעפלָאהעג ךייא בָאה ךיא ,עטייל ,טקנעדעג : זיולב

 ,ונ .האובת ןעדיינש ,ןעביילקניירא-ייה ,ןעעז --- ןייז גיטיונ טעװ סע ןעוו

 ,תמא זיא סָאד ,עזָאלנעסיװעג ןַארַאפ ךיוא ןענייז ייז ןעשיווצ ,ןענַאז טינ ןָאק ןעמ

 ,ןעגנוהיצעב עלַאכרַאירטַאּפ עגיזָאד איד טנעקעג גנַאל ןיוש טָאה ןיוועל

 ןעגָאלשעגרעביא טָאה ןוא יקסשזאיווס טימ טקוקעגרעביא טציא ךיז טָאה רע

 עירג איד טימ רעציזעב-טוג םוצ ךיז גידנעדנעוו ,ןעשטיװָארטעּפ ליאַאכימ

 | | | | | : סעצנָאװ

 איו -- :טגערפעג רע טָאה -- ?איוו ,סע טסייה ,רהיא טנעכער -- | :

 יי + טפַאשטריוװ-דנַאל ַא ןערהיפ טציא ןעמ לָאז

 רעדָא :שטיװָארטעּפ ?יאַאכימ איו ױזַא ןערהיפ ? ןערהיפ איוו --- |

 ,ןהָאט ןעמ ןָאק סָאד ; םירעוּפ איד וצ ןעטנעררעפ רעדָא טפלעה ףיוא ןעבעגבָא

 תורישע עניימעגלַא עצנַאנ סָאד בורח ךָאד טרעוו ןופרעד רעבָא .ךייא טלָאמ

 דרע איד רימ טָאה ענישטשנַאּפ ןופ טייצ רעד ןיא ואוו ,טרָאד .הנידמ רעד ןופ

 יירד טציא סָאד טגניירב ,טעעזרעפ לעיפיוו לעיפ ױזַא ?הָאמ ןעביז טכַארבעג

 '- -  ןָאיצַאּפיסנַאמע רעגיזָאד רעד ןופ דנַאלסור ןערָאװעג זיא בורח .להָאימ

 ןעניוועל ףיוא ןהָאטעג קוק ַא ןעגיוא עדנעלכיימש טימ טָאה יקסשזאיווס

 .טָאה ןיוועל רעבָא .ןהָאטעג קנואוו ַא רַאבקרעמעכ םיוק רַאגָאז םהיא טָאה ןוא

 טָאה רע --- .דייר סרעציזעב"טוג םעד ןיא ןעהעזעג .טינ סעכילרעבעל ןייק רָאג

 סָאװ ,תונעט איד ןופ עלעיפ .יקסשזַאיװפ רעדייא ןענַאטשרעפ רעסעב םהיא

 בורח טרעוו דנַאלסור איוו גידנעזייוו ט'הנעט'עג ךָאנרעד טָאה רעציזעב-טוג רעד

 סָאד ; גיטכיר רהעז ןעניוועל ראפ ןעהעזעגסיוא ןעבָאה ,ןָאיצַאּפיסנַאמע רעד ןופ

 -רעדיוו טינ ןענָאק סָאװ עכלעזַא ןוא ןעטנעמוגרַא עיינ ןעוועג םהיא ראפ ןענייז

 ענענייא ענייז טגָאזעג ץלַא סָאד גיטנעק טָאה רעציזעב-טוג רעד .ןערעוו טנייל

 ןעקנַאדעג ןעוועג ןענייז סָאד ןוא -- ןעטלעז ױזַא זיא סע סָאװ -- ןעקנַאדעג

 לבש ןעגידייל םעד ןעמהענרעפ ןעלעוו לָאז רע ?ייוו ןופרעד טינ ןעמוק סָאװ

 ןעדנעטשמוא איד ןֹופ ןעסקַאװעגסױרַא ןענייז עכלעוו ,ןעקנַארעג רונ ,סעּפע טימ

 ןעבעל ןייז ןיא ןילַא ךיז טימ ןעסעזעגסיוא זיא רע עכלעוו ,אפוג ןעבעל ןופ

 - .ןעטייז עלַא ןופ טקניידעב גניירטש טָאה רע עכלעוו ןוא דנַאל וצ

 -סױרַא טרעוו סערגָארּפ רעדעי סָאװ ,םעד ןיא טהעטשעב ךַאז איד --- |

 גנודליב זַא ,ןעזייוו גידנעלעוו ,טגָאזעג רע טָאה --- גנורעיגער ןופ זיולב טכַארכעג

 | | / -ךַאזו עדמערפ ןייק טינ םהיא זיא

 טמהענ .רדנַאסקעלַא ,אנירעטַאקעי ,רטָאיּפ ןופ ןעמראפער איד טמהענ ---

 .טפַאשטריװהדנַאל ןיא סערגָארּפ םעד טרפב ןוא ,ַאּפָאריײא ןופ עטכישעג איד

 טָאה ןעמ .דלַאװג טימ טכַארבעגניירַא זנוא ייב ךָאד ןעמ טָאה לעפָאטרַאק וליפַא

 טרהיפעגנייא ךיוא ךָאד ןעמ טָאה סָאד ,עכָאס ַא טימ רעמיא טינ טרעקַאעג וליפא

 ןעבָאה ,טייצ רעזנוא ןיא ,טציא .דלַאװג טימ טרהיפעגנייא ךיוא אמתסמ ןוא

 ; טייהרעטמסאקלאפרעפ .טפאשהטריוו רעזנוא טרהיפענ ,רעמיהטנעגייא-דנַאֿכ ,רימ
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 . ןוא ,טכַאמ רעזנוא טימ טרהיפעגנייא רימ ןעבָאה טיײברַאד-דנַאל ריפ ןעלימ עֶלַא
 ייז ןעבכָאה ךָאנרעד ןוא ,זנוא ןעגעג ךיז טרעּפמַאהענ רעהירפ ןעבָאה םירעיוּפ איד
 ,טציא .ןעמהַאוצכָאנ זנוא ,ןעכיורבעג וצ ענעגייא סָאד ןעביוהעגנָא ךיוא ןיוש

 איד ןעמונענבָא ונוא ןופ ןעמ טָאה םוהטנעגייא-בייל טפַאשעגבָא טָאה ןעמ ןעוו
 "וצ ןעכילגנירּפשרוא םעד וצ דו ןעזָאלבָארַא טפאשטריוו רעזנוא זומ -- טכַאמ
 .ךיא העטשרעפ ױזַא .דנַאטש

 יסָאד ךָאד רהיא טנַאק ,גיטפנינרעפ זיא סָאד ביוא ? רעבָא סָאװ רַאפ ---
 .יקסשזַאיוװס טגָאזעג טָאה -- טיײברַא ענעננודעג טימ ןערהיפנייא עגיבלעז

 ?ןערהיפנייא סָאד ךיא לָאז ןעמעוו טימ .ָאטינ זיא טכַאמ ןייק זַא --
 .ןעגערפ וצ רימ טביולרע

 "טפאשהטריוו ןופ דוסי טּפיױה רעד זיא טפַארק-סטיײברַא -- סע זיא טָא
 .ןיוועל ןהָאטעג טכַא-ט ַא טָאה ---

 .רעטייברַא איד טימ ? ןעמעוו טימ ---

 טימ ןעטיײברַא ןוא טוג ןעטײברַא טינ ןעליוו רעטיײברַא איד רעבָא --
 א איו ךיז ןעקנירטנָא -- סנייא זיולב סייוו רעטײברַא רעזנוא .ןעלטימ עטונ
 איד .ןהָאט םהיא רהיא טעוװ סָאװ ,סעלַא ןעברַאדרעפ טייהרע'רוכיש ןוא ןייווש
 -שערד ןיא ,ןעסיירוצ רע טעוװ ןַאּפשעג ןעטונ ,ןעקנירטרעביא רע טעוװ דרעמ
 טלעקע םהיא .ןעכערבוצ ךיז לָאז איז זַא ,לעקעלפ ַא ןעזָאלניירַא רע טעוװ ןישַאמ
 -הטריוו רעד ןעקנוזעג זיא ןופרעד .ןפוא ןייז ףיוא טינ זיא סָאװ ,סעּפע ןעהעז וצ
 ירעפ ןענייז ,ןערָאװעג ןעזָאלרעּפ ןענייז ןעיירעדנעל איד .,דנַאטשוצ רעכילטפַאש

 ,םירעיופ איד רַאפ ןערָאװעג טלייהטוצ ןענייז רעדָא זָארג עדליוו טימ ןעסקאוו
 זיולב טציא סע טגניירב ,סָאמ ןָאילימ ַא טכַארבעג טָאה דנַאל קיטש ַא ואוו ןוא
 ,ןערָאװעג טרענעלקרַאפ זיא םוהטכייר עניײמעגלַא סָאד .סָאמ עדנעזיוט עטרעדנוה
 .גנונעכער ַא טימ טרהיפעננייא עניבלעז סָאד רַעבָא טלָאװ ןעמ ןעוו

 טפרַאדעג טָאה סע איוו ןַאלּפ ןייז ןערהעלקרע וצ ןעביוהעגנָא טָאה רע ןוא
 'ענסיוא ןעטלָאװ ןַאד זַא ,אנישטשנַאּפ ןופ גנואיירפעב איד ןרעוו טרהיפעגנייא

 .ןעטייקכילדעש עגיזָאד איד ןרעוו טדיימ
 טָאה טגידנעעג טָאה רע ןעוו רונ ,טריסערעטניא טינ סָאד טָאה ןעניוועל

 דנעו א ךיז טָאה ןוא םימעט עטשרע ענייז ןעגעוו ןעדייר וצ ןעביוהעגנָא ןיוועל

 ןייז ןעגָאזסיורא לָאז רע ,םהיא ןעפורסיורא גידנעלעוו ,יקסשזַאיוװס וצ ןהָאטעג
 .ןפוא ןעטסנרע ןַא ןיא גנוניימ

 רעטנוא זא ןוא רעגירדינ טרעוו דנַאטשוצ רעכילטפַאשהטריוו רעד זַא --
 -הטריוו עלַאנָאיצַאר א ךילגעמנוא זיא רעטײברַא איד וצ ןעגנוהיצעב ערעזנוא
 ,טנַאזעג רע טָאה -- גיטכיר רהעז זיא סָאד ,טפַאש

 - .יקטשזאיוס ןעפורעגבָא טסנרע ןיוש ךיז טָאה -- טינ סָאד ןיפעג ךיא ---

 עכילטפַאשהטריוו ןענדרָאנייא וצ גיהעפנוא ןענייז רימ זַא ,סָאד זיולב העו ךיא
 ןעבָאה רימ ןעכלעוו דנַאטשוצ רעכילטפַאשהטריוו רעד זַא ןוא ןעטייהנעגעלעגנא
 ,טרהעקרַאֿפ רונ ,ךיוה טינ טהעטש םוהטנעגייא-בייל ןופ טייצ רעד ןיא טָאהעג
 -סטייברַא עטוג ןייק טינ ,ןענישַאמ ןייק םינ ,טינ ןעבָאה רימ .גירדינ רהעז טהעטש
 .ןייז וצ ףרַאד סע איוו ןענעכער טינ ןענַאק ןוא גנוטלַאוורעפ עטוג ןייק טינ ,היפ
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 -- טינ טניול םהיא סָאװ ןוא טניופ םהיא סָאװ דעציזעבדנַאל א ייב גערפ ַא טיג
 ,טינ ןיײלַא סייוו רע

 -טוג רעד שינָאריא טנָאזעג טָאה -- עירעטלַא הכוב עשינעילַאטיא ,א --

 ךייא טבראדרעפ ןעמ ןעוו רונ ,ןענעכער טינ טרָאד טלָאז רהיא איוו --- רעציזעב
 | .ןייז טינ הסנרּפ ןייק טעוו ,סעלַא

 ןעכערבוצ ךייא ייב ןעפ טעוװ סָאד ? ןעברַאדרעּפ רעבָא סָאװ רַאפ ---

 ןעמ טעוו ןעשערד םֹוצ ןישַאמ-וּפמַאד ןיימ ןוא ,עקנישַאמ-שערד עשיסור רעייא
 ןעמ ןעכלעוו ,?עדרעפ ןעשיסור רעייא ןעבראדרעפ ןעמ טעװו סָאד .ןעכערבוצ טינ
 עטשרע איוו דרעפ עכלעזַא ןערהיפנייא רונ טפורּפ ןוא ,קע ן'רַאפ ןעּפעלש ףרַאד
 ןעזומ רימ .סעלַא זיא ױזַא ןוא .ןעברַאדרעּפ טינ ןעמ טעוװ ייז ,דרעפ-ףיול עסַאלק

 .הגרדמ ערעכעה ַא ףיוא טפַאשהטריוו איד ןעביוהפיוא
 ךייא !שטיװָאנַאװיא יַאלָאקינ ,סָאװ ןופ ןעוועג זיולב טלָאװ סע ןעוו

 ,טעטיזרעווינוא ןיא ןעטלַאה ןהוז םעד ףרַאד ןעמ ? רימ זיא איוו רעבָא ,טונ זיא

 טינ דרעפ עכלעזַא ןיוש ךיא ןַאק --- ןעהיצרע עיזַאנמיג ןיא רעדניק ערענעלק איד

 | : .ןעפיוק

 ,ןעקנאב ןַארַאפ ןענייז ףיורעד ---
 דרעפ עטצעל סָאד ןעמ לָאז ךָאנרעד ןוא קנַאב ןיא דלעג ןעמהענ ---

 | ! ךייא קנַאד ךיא ,ןיינ ? ןעמיוקרעפ ןאיצקיוא רעטנוא
 -הטריוו םעד ןעביוהפיוא ןָאק ןעמ זַא ,טימרעד ןייא טינ םיטש ךיא ---

 ךיז גיטפעשעב ךיא --- ןיוועל טנָאזעג טָאה -- רעכעה ךָאנ דנַאטשוצ ןעכילטפַאש

 ךיא .ןדָאטּפױא טנַאקעג טינ טשינ רָאנ בָאה ךיא ןוא ,ןעלטימ בָאה ךיא ,טימרעד

 טינ בָאה ךיא סָאװ ףיוא ,ןייז ךילצינ ןענָאק ןעקנַאב איד ןעמעוו רַאֿפ טינ סייוו

 : טגיילעגוצ סעלַא וצ ךיא בָאה ,טּפַאשהטריוו ןיימ ןיא דלענ ןייק ןעבעגעגסיוא
 סעֶלַא וצ .טינ ךיז טלהָאצעב -- ןענישַאמ ; טינ ךיז טלהָאצעב -- טפיוקענ היפ

 ,טגיילרעד
 רעציזעבטונ רעד ןהָאטעג ךַאל א האנה טימ טָאה -- תמא זיא סָאד טָא ---

 .סעצנאוו עיורג איד טימ

 ךיא --- ןיוועל טצעזעגטרַאפ טָאה -- רעגיצנייא רעד טינ ןיב ךיא ןוא ---

 עלַאנָאיצַאר ַא ןערהיפ עכלעוו ,רעמיהטנעגיײאדדנַאל עֶלַא ףיוא ןעציטש ךיז לעװ

 .וצ ןעגייל עלַא ,ןעמַאנסיוא ענעטלעז טימ ,עֶלַא .ןעגָאז ייז ןעלָאז ,טפַאשהטריוו |

 ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ? טפַאשהטריװידנַאל רעייא ךייא טניול ,רהיא טגָאז ,ונ

 טָאה רע ןעכלעוו ,קערש ןימ ַא סעּפע קילב סיקסשזאיווס ןיא טקרעמעב טָאה ןוא

 סיקסשזַאיװס רעפעיט ןעניפענסיוא טלָאװעג רונ טָאה .רע איוו טקרעמעב רעמיא

 .ןעקנַאדעג

 רָאג טינ ןעוועג טייז סניוועל ןופ עגַארפ עניזָאד איד זיא םעד רעסיוא

 ,טלהעצרעד עעהט םייב סָאוװי-רונ םהיא טָאה ןיהטריוו איד םוראוו .ךילטנעדרַא
 סייוו סָאװ ַאזַא ,אווקסָאמ ןופ ןעשטייד ַא ןעדַאלעגנייא רעמוז םעד ןעכָאה ַײז זַא

 -היפרעטנוא לָאז רע ,לעבור 800 טלהָאצעב םהיא ןעבָאה ייז ; עירעטלַאהכוב טוג

 רע ןוא ןעמהַאננייא ןוא ןעבַאגסיױא עכילטפאשהטריוו ערעייז ןֹופ גנונעכער ַא ןער

 טקניידעג איז .רהעפעגנוא ךילרהעי לעבור 0 ןעגיילרער יז זַא ,ןענופעג טָאה
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| | | 
 עקיּפָאק לעטרעפ ַא זיב טנעכערעגסיוא טָאה שטייד רעד רונ ,לעיפיוו טַארוקַא טינ

 | | - .טיפא
 ןעוו ןהָאטעג לעכיימש ַא טָאה סעצנאוו עיורג איד טימ רעציזעב-טוג רעד

 םינּפַא טָאה רע ;טּפַאשהטריו סיקסשואיװס ןענעוו דייר וצ ןעמוקעג ןיא סע
 ןָאק דנַאטש-לעדַא ןופ רעדנעציזרָאפ רעד הסנרּפ ַא ראפ סָאװ העידי ַא טָאהעגנ

 .רעטיג ענייז ןופ ןעבָאה
 רעבָא -- יקסשזאיווס טגָאזעג טָאה -- טינ טניול סע זַא ,ןייז ןָאק סע--

 רעדַא הטריו רעטכעלש ַא ןיב ךיא רעדעװטנע ןזַא ,ןילב טזייו סָאד
 ,דנַאל ןופ הטרעוו םעד ןופ גנורעסערגרעפ רעד ףיוא לַאטיּפַאק דנעוװשרַאפ ךיא זַא
 ,עטנער ןופ גנורעסערגרעפ רעד ףיוא

 סע -- ןיוועל ןהָאטעג יירשענ ַא טגערעגפיוא טָאה -- ! עטנער ,ךא ---
 גנוטיידעב איד ןַארַאפ ןיא טרָאד ,ןעניז ַא סָאד טָאה ַאּפָארייא ןיא זַא זייז ןָאק

 סָאװ טיײברַא רעד ךרוד רעטייוו סָאװ ךיז טרעסעברַאפ דרע איד ?ייוו ,עטנער ןופ

 ץלַא ועטייוו סָאװ דרע איד טרעוו זנוא ייב רעבָא ,טגיילענקעװַא רהיא ףיוא טרעוו
 ,טנער ןייק ָאטינ ,הטרעוו ןופ ןענייטש ןייק ָאטינ ,סָאד טסייה --- רעגרע

 ןופ ץעזעג ַא ךָאד זיא סָאד -- ? עטנערדדנַאל ןייק ָאטינ טסייה סָאוװ --

 | .עימָאנָאקע

 רַאפ טרהעלקרע טנער ןופ עירָאעהט איד ; ץעזענ ןרעסיוא רימ ןענייז ---
 ,רימ טרהעלקרע רהיא ,ןיינ .זנוא טרעטנאלּפרעפ איז ,טרהעקרַאפ ; טשינרָאג זנוא

 | ...עטנער ןופ עירָאעהט איד ןייז טלָאמעג ןָאק איו
 טָאה -- סענילַאמ ןײרַא זנוא קיש ,אשַאמ ? סענילַאמ רהיא טליוו ---

 .ענילַאמ טעּפש ךיז טלַאװ רהָאי-יח --- יורפ רעד וצ ןהָאטעג דנעוו ַא ךיז רע
 ,רעטגיילעגפיוא-טוג ,רערעטנומ ַא ןענַאטשעגפיוא זיא יקסשזַאיווס ןוא |

 ןעניוועל ןעוו ,טגידנעעג ןייז ךערּפשעג רעד טעוװ טימרעד זַא ,םינּפַא גידנענעכער
 .ןעביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה סעומש רעד ןַא ,טכודענ ךיז טָאה

 ,רעציזעב-טוג םעד טימ ךערּפשענ םעד ןעצעזטרָאפ ןעביוהעגנָא טָאה ןיוועל
 סָאװ ,ןיירעד טהעטשעב טיײקכַאװש עצנַאנ איד זַא ,םהיא ןענייצרעביא נידנעלעוו
 ןופ ןעטייהנהעוועג איד ןוא ןעטפַאשנענייא איד ןענעק ןוא ןעסיוו טינ ןעליוו רימ
 ,ןןעשנעמ עלַא איוו ,ןעוועג זיא רעציזעב-טוג רעד רעבָא ;רעטיײברַא ערעזנוא
 ןעוועג זיא םהיא ;ךיז טימ ןייֵלַא ענייא ןוא ןפוא ןעטלַא ן'טיוא ןעקנייד עכלעוו
 .טוג ןענַאטשרעפ זיולב טָאה רע ןוא ןעקנַאדעג סנעדמערפ ַא ןהעטשרַאפ וצ רעווש
 רעשיסור רעד זַא ,ן'הנעט וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה רע .ןעקנַאדעג ענענייא ענייז
 םוא טכַאמ גיטיונ זיא סע זַא ןוא ,יירענייווש בעיל טָאה ןוא ןייווש ַא זיא רעיוּפ
 ןעמ ;ָאטינ ןיא טכַאמ עניזָאד איד ןוא ,יירענייווש ןופ םהיא ןעּפעלשוצסיורא
 -רעפ ןעבָאה רימ זַא ,לארעביל ױזַא ןערָאװעג ןענייז רימ ןוא ,ןעקעטש ַא ףרַאד

 -עב ןוא ןעטַאקַָאװדַא ףיוא רָאג סעּפע ןעקעטש ןענירהעי-דנעזיוט םעד ןעטיב
 טימ ןעסטכינעגיוט איד ,םירעיוּפ עגיצומש איד טרעטיפ ןעמ עכלעוו ךרוד ,עסילש
 ,סופדקיבוק ףיוא טפול איד סיוא ייז רַאפ טנעכער ןעמ ןוא עּפוז ןעטונ

 ןערהעקוצמוא גידנעכוז ןיוועל טגָאזעג טָאה -- רהיא טקנייד סָאװ רַאפ ---
 ןענדרָאנייא טינ ךיז ןענָאק סע זַא רהיא טקנייד סָאװ רַאפ --- עגַארפ רעד וצ םהיא
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 אנינעראק אננא

 ןערעוו לָאז טיײברַא איד זַא ,טפַארק-רעטײברַא רעד וצ ןעגנוהיצעב עכלעזַא
 ? נלָאפרע טימ ןייז לָאז ,רַאבטכורפ

 לי ! קלאפ ןעשיסור םעד טימ ןייז ךילנעמ טינ סָאד טעוו ?הָאמ ןייק --- |

 | .רעציזעבטוג רעד טרעפטנעעג טָאה --- טכַאמ ןייק ָאטינ זיא סע

 טגָאזעג טָאה --- ? ןעדנעטשמוא עיינ ןעניפעג ןעמ לָאז עשז-איוו ---
 טשרָאפעגסיױא זיא טפַארק-סטיײברַא רעד טגנַאלעבנַא סָאװ סעלַא --- יקסשזַאיוװס

 -- סומזירַאברַאב ןופ ץכעביילברעביא איד : ןערָאװעג טמיטשעב ןוא ןערָאװעג

 ןופ ןיילַא טלַאפוצ סָאד ,ללכ ןופ תוברע רעד טימ עדניימעג עכילגנירּפשרוא איד
 טביילב .סע ; ןערָאװעג טפַאשעגבָא זיא םוהטנעגייא-בייל ןופ גנוטכירנייא איד ,ךיז

 -רַאפ ,טמיטשעב ןענייז טיײברַא רעיירפ ןופ ןעמרָאפ איד ןוא ,טײברַא עיירפ זיולב

 ןוא -- רעמרעפ ,רעטײברַא-גָאט ,קַארטַאב : ןעמהענ ױזַא ייז ףרַאד ןעמ ןוא ,גיט -

 .סיורא טינ ןיוש רהיא טעוװ ןופרעד
 .ןעמראפ עניזָאד איד ןופ ןעדעירפוצנוא ךָאד זיא ַאּפָארייא רעבָא --
 .ןעניפעג אמתסמ טעוװ איז ןוא .ערעדנַא טכוז ןוא ןעדעירפוצנוא ---

 סָאװ רַאפ --- ןיוועל טגָאזעג טָאה -- סָאד ךָאד ךיא דייר םעד ןעגעוו

 + 34 ןעמראפ עיינ איד ןעכוז טינ טייז רעזנוא ןופ רימ ןעײָאז
 .עיינ ןעכוז ןעמהענ לָאז ןעמ איוו עגיבלעז סָאד זיא סָאד ?ייוו רַאפרעד ---

 .ענענופעגסיוא ,עניטראפ ןיוש ןענייז ייז .ןענהַאבנעזייא ןעיוב וצ איוו רענעלּפ
 טָאה -- ? םוד עניו ייז ביוא ,זנוא ראפ טינ ךיז ןעסַאּפ ייז רעבָא --- :

 .ןיווװעל טגָאזעג
 ,ןעקָארשרעד ךיז טָאה יקסשזַאיװס איוו טקרעמעב רעדיוו טָאה רע ןוא

 .ןעדייר וצ םעד ןעגעוו רעטסנרע ןעגניווצ טינ םהיא לָאז רע |

 ,ןעפרַאווראפ ייז רימ ןעלעוו ןעלטיה איד טימ : דייר עטלַא איד ,אי --- |

 ,ךיא סייוו סעלַא סָאד !טכוז אּפָארייא סָאװ ,סָאד ןענופעג ןיוש ןעבָאה רימ

 -עגפיוא זיא ַאּפָארייא ןיא סָאװ סעלַא ןיוש רהיא טסייוו ,טגידלושטנע ,רעבָא
 | יי ? עגַארפ- רעטייברא רעד ןיא ןערָאװעג ןהָאט

 .גינייוו ,ןיינ ---

 -ייא ןופ תוחומ עטסערג איד טציא טגיטפעשעב ענַארפ עגיזָאד איד ---

 ןעגעוו רוטַארעטיל ערעייהעגנוא איד ,ןַאד . . . גנוטכיר סעשטילעד-עצלוש .ַאּפָאר

 טנייה ...גנוטכיר רענַאילַאסַאל ,רעלַארעביל רעד ןופ עגַארפ-רעטייברַא רעד

 . אמתסמ טסייוו רהיא ,טקַאפ ַא ןיוש ךָאד זיא סָאד --- רענעלּפ סנעזיוהלימ
 1 .ןערהָאלק ןייק טינ רעבָא ,ףעירגעב לעקיטש ַא בָאה ךיא ---
 אמתסמ סעלַא סָאד טסייוו רהיא ,ױזַא זיולב רהיא טגָאז סָאד ,ןיינ ---

 רעלַאיצָאס ןייק טינ ,ךילדנעטשרעפטסבלעז ,ןיב ךיא .רימ ןופ רעגינייוו טינ

 "גיא סָאד בוא ,ךילקריוו ןוא ,טריסערעטניא ךימ טָאה סָאד רעבָא ,רָאסעּפָארּפ

 -  .סע טרירוטש ןַאד ,ךיוא ךייא טריסערעט
 - 3 טרהיפענסיוא ןיוש ייז ןעבָאה סָאוו רעבָא ---

 . .טגידלושטנע ---

 רעדיוו טָאה יקסשזַאיווס ןוא ןענַאטשעגפױא ןענייז רעציזעב-טוג איד

 ,רעפעיט ןעגנירדניירַא טלָאװעג טָאה רע ןעוו ,ןעטימ ןיא ןעניוועל טלעטשעגבָא
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 אנינעראק אננא

 איד ןעטיילנעב קעװַא זיא יקסשזַאיווס ; לכש ןייז ןופ רעמיצ-טסַאג ןופ רעטייוו
 .טסעג

25 

 -ניירברעפ וצ דנעכַא ןעגיזָאד םעד ןעוועג גילייווגנַאל רהעז זיא ןעניוועל
 ןעהור טזָאלעג טינ ,רעמיא ןופ רחעמ טציא טָאה םהיא : ןעמַאד איד טימ ןענ
 -סיוא טינ זיא טפַאשהטריו רעד ןופ טייהנעדעירפוצנוא איד זַא ,קנַאדעג רעד
 דנַאלסור עכלעוו ןיא ,ענַאל עניײמעגלַא איד זיא סָאד זַא רונ ,עגַאל ןייז ךילסילש
 עמעלבָארּפ איד ןעזייל ןָאק ןעמ זַא טכודעג ךיז טָאה םהיא ןוא .ךיז םניפעג
 | ,ןהָאט וצ סָאד ןעכוזרעפ ףרַאד ןעמ זַא ןוא

 רע זַא נידנעכערּפשרעמ ,ןעמַאד איד ןופ דעישבא ןעמונענ טָאה רע
 וצ קעװַא ןיוועל זיא גָאט ןעֶצנַאג םעד ןעגרָאמ טסַאג וצ ןעביילב ןָאד ךָאנ טעוו
 ,עגַארפ-רעטייברַא רעד ןעגעוו קרעוו ַא ןעמהענ וצ םוא טעניבַאק ןיא יקסשזאיווס
 .ןעזיוועגנָא םהיא טָאה יקסשזַאיוװס ןעכלעוו ףיוא

 ןהָאטעג גערפ ַא יקסשזַאיווס טָאה -- ? סָאד רהיא טרעטעלב סָאװ ---
 .רעביא ןוא שיט ןעדנור םעד ןעבעל טלעטשעגבא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןעניוועל
 ןענייז ָאד ,אי ,ךא -- ןעגעלעג םהיא ףיוא ןענייז עכלעוו ,ןעלַאנרושז טסקוקעג
 ָאד טרעוו סע .טלַאה רהיא סָאװ לַאנרושז םעד ןיא ןעלקיטרא עטנאסערעטניא
 טינ רָאג ןעוועג זיא ןעלױּפ ןופ גנולייהטוצ רעד ןֹופ עכַאזרוא איד זַא ןעזיוועכ
 ,..זַא ,סױרַא ךיז טלעטש סע .. . .ךילדעירפ

 טרהעלקרע דַאז ַא ןעלהעצרעד וצ רהָאלק טייקניהעפ ןייז טימ טָאה רע ןוא
 טינ .ןעגנודניפרע עטנַאסערעטניא ןוא עניטכיוו רהעז ,עיינ עגיזָאד איד ."וציקב
 ןיא טריסערעטניארַאפ ןעוועג סעלַא ןופ רהעמ זיא ןיוועל סָאװ ףיורעד נידנעקוק
 :טגערפעג ךיז ,הטריוו םעד גידנערעה ,רע טָאה ,טפאשהטריוו ןענעו עגארפ רעד
 יוזַא םהיא טריפערעטניא סָאװ רַאפ ,סָאװ רַאפ ןוא םהיא ןיא טרָאד טציז סָאװ,
 | | " ?ןעליופ ןופ גנולייהטוצ איד

 : ןהָאטעג גערפ ַא גיליוונוא ןיוועל טָאה ,טנידנעעג טָאה יקסשזַאיװס ןעוו
 זיא סע .ןעוועג טינ טשינרָאג ןיירעד זיא סע רעבָא -- ? עשזיסָאװ זיא ,ונ --
 יקסשזַאיווס רעבָא ."טלעטשעגסיורא ךיז טָאה סע, זַא ,טנַאסערעטניא ןעוועג זיולב
 ןיא סָאװ רַאפ ןערהעלקרע וצ גיטיונ רַאפ ןענופעג סָאה ןוא טרהעלקרע טינ טָאה
 | | .טנַאסערעטניא ןעוועג םהיא רַאפ סע

 רעצי;עבטוג רעזייב רעד טריסערעטניארַאפ רהעז טָאה ךימ רעבָא ,אי --
 טנַאזעג טָאה ןוא רעגולק ַא זיא רע --- ןיוועל טגָאזעג גיד'נהָאט ץפיז ַא טָאה --
 | | | ,תמא ל?עיפ

 ייז איו ,רעמיהטנעגייא-בייל רעמייהעג רענעסיברעפ א ! טהענ ,ךא ---
 ,יקסשזאיווס טנָאזעג טָאה -- ! ןענייז עלַא

 -עג ויא רע -- ןיוועל טגָאזעג טָאה --- טריסערעטניא ךימ סָאװ טָא --.}
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 אנינעראק אננא

 טהעג טפַאשהטריוו עלַאנָאיצַאר איד .ה .ד ,ןעטייהנעגעלעגנַא ערעזנוא זַא ,טכער
 ןעניזָאד םעד ייב איוו ,טפאשהטריוו עשירָאטַאולּפסקע איד טהעג סע רעדָא ,טינ
 ? גידלוש ןיירעד זיא רעוו ...,עכַאפנייא ץנַאנ איד רעדָא ,ןעקניליטש

 ,טינ טהעג סע זַא ,תמא טינ זיא וצרעד ןוא ,ןיילא רימ ,ךילריטַאנ -- |
 רהיא סָאװ טינ רָאנ העטשרעפ ךיא ןוא .טוג ץנַאנ סע טהעג ןעווָאקישטליסאוו ייב

 -ָאקע ןופ הגרדמ רעגירדינ ַאזַא ףיוא טהעטש קּלָאפ סָאד .ױזַא ָאד ךיז טרעדנואוו
 סעלַא ןענעג ןעטיײברַא םינּפַא זומ רע זַא ,גנולקיווטנע רעשילַארָאמ ןוא רעשימָאנ
 -הטריוו עלַאנָאיצַאר איד טוג טהעג ַאּפָארייא ןיא .גיטיונ זיא ןייֵלַא םהיא רַאפ סָאװ

 ףרַאד ןעמ ןזַא ,טנלָאפ ןופרעד ; טערליבעג קלָאפ סָאד זיא טרָאד ?ייוו ,טפַאש
 ,סעלַא זיא סָאד -- קלָאפ סָאד ןעדליב |

 ? קלָאפ סָאד ןעדליב ןעמ לָאז איוו רעבָא ---

 ,ןעלהוש : ןעכַאז יירד ןעבָאה ןעמ ףרַאד קלָאפ סָאד ןעדליב וצ םוא ---
 .ןעלהוש ןוא ןעלהוש

 רהעז טהעטש קלָאפ סָאד זַא ,טגָאזעג ןיילַא ד ךָאד טָאה רהיא רעבָא ---
 ? ןעפלעה ןעלהוש איד ןעלעוו עשז-סָאװ : ננולקיווטנע ןופ עפוטש רעגירדינ ַא ףיוא

 ַא רַאפ תוצע ןעגעוו ץיו םעד רימ טנהָאמרעד רהיא ,רהיא טסייוו ---
 -רע ,ןעבעגעג ? גנורהיפבא ןַא ןעבעג ןעפורּפ רשפא םהיא טלָאװ רהיא , : ןעקנַארק

 זיולב ךייא טביילב ,ונ ,רענרע ; טלעטשעג ? ןעלעטש סעקוואיּפ טריבורּפ ,ונ .רעג |
 ,ךייא ןוא רימ טימ ךיוא סָאד זיא ױזַא ."רעגרע ,טריבורּפעג .ןעטעב טָאנ ןעדייס

 -ןילַאיצָאס גָאז ךיא .רענרע --- רהיא טרעפטנע ,עימָאנָאקע עשיטילָאּפ ַא גָאז ךיא

 : ,רענרע --- גנורליב .רעגרע --- סומ

 ןעפלעה ןעלהוש איד ןעלעוו סָאװ טימ רעבָא --
 .ןעגנורעדָאפ ערעדנַא קלָאפ םעד ןעבעג ןעלעוו ייז ---

 טָאה -- ןעהעטשרַאפ טנַאקעג טינ להָאמ ןייק ךיא בָאה עניזָאד סָאד --

 -עברַאפ קלָאפ םעד ןעפלעה | |
 -עג םהיא ןעלעוו גנודליב ,ןעלהוש : טנָאז רהיא ? ענַאל עלעירעטַאמ ןייז ןערעפ
 רנַאטשמיא טינ ךָאד טעוװ רע םוראוו ,רעגרע סָאד ךָאד זיא .ןעגנורעדאפ עיינ ןעב
 ןוא רוביח ןענעק ױזַא איוו ןוא .ןעננורעדָאפ עניזָאד איד ןענידעירפעב וצ ןייז

 ךיא בָאה ,עגַאל עלעירעטַאמ איד ןערעסעברַאפ ןָאק סיזיכעטאק םעד ןוא רוסיח
 דנעבא ןיא קירוצ געט ראָאּפ ַא טימ בָאה ךיא .ןהעטשרַאפ טנָאקעג מינ לָאמ ןייק
 - ןיהואוו רהיא ןהָאטעג גערפ ַא בָאה ךיא ןוא דניק-גיוז א טימ יורפ א ןעפָארטעג
 סָאד טימ קנַארק זיא דניק סָאד ,עקבַאב ַא וצ העג ךיא ,, זַא : איז טגָאז .טהעג איז
 ?"עקבאב איד טלייה יוו, :ךיא גערפ ."ןעלייה ןעגָארטעג ךיא בָאה ,עגיאיירש

 ןוא גייטש-רענהיה ן'פיוא רענהיה איד ןעשיווצ קעװַא דניק סָאד טצעז איז--

 ."בִא טכערּפש איז
 סָאד ןעגָארט טינ לָאז איז םוא ןוא ! ןייֵלַא ךָאד רהיא טגָאז טָא ,ונ --

 טָאה -- ...ןעבָאה וצרעד ןעמ ףרַאד ,גנוכערּפשבָא ךרוד ןעלייה דניק עגיאיירש

 .יקסשזַאיװס טגָאזעג ךעלהערפ גידנעלכיימש
 עגיזָאד איד --- ןיוועל ןהָאטעג גָאז א ךילסורדרעפ טָאה -- ! ןיינ ,ךַא --

 סָאד .ןעלהוש ךרוד קלָאפ סָאד ןעלייה סָאװ עניבלעזסָאד רימ רַאפ ןיא גנולייה
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 אנינעראק אננא

 טייהרעכיז אזַא טימ ךיוא רימ ןעהעז סָאד -- דנעסיוונוא ןוא םערָא זיא קלָאפ
 סָאד טָאה טיירש דניק סָאד םוראוו ,טייהקנַארק סדניק םעד טהעז עקבַאב איד איו
 סָאד סָאװ ,הרצ רעד וצ ןעלעוו עשז-ױזַא איוו רעבָא .עגיאיירש סָאד אמתסמ
 -נוא ױזַא ךיוא זיא סָאד ?ננודליב ןוא ןעלהוש איד ןעפלעה ,םערָא זיא קלָאפ

 ןופ טדייל סָאװ דניק ַא ױזַא איוו ךילדנעטשרעפנוא זיא סע איוו ,ךילדנעטשרעפ

 איד ןעפאשבא הרַאד ןעמ .רענהיה ןעשיווצ ןערעו טלייהעג ןָאק טייקגיאיירש
 | ,םערָא זיא רע סָאװ רעביא ,עכַאזרוא

 ,ןערעטנעּפס טימ ןענַאטשרעּפנייא ןיירעד תוחּפה לכל רהיא טייז ,ונ ---

 עגלָאפ סא ןייז ןָאק גנודליב זַא ךיוא טגָאז רע ; טינ ױזַא טבעיל רהיא ןעכלעוו
 ,ךיז ןעשַאװמורַא טּפָא ןופ ,ןעבעל ןופ טייקכילמעווקעב ןופ ןוא דנַאטשלהָאװ ןופ
 ...ןעביירש ןוא ןענעכער ןענעק ןופ טינ רעבָא ,טגנָאו רע איוו

 סָאװ ןעדעירפוצנוא רהעז ,טרהעקרַאפ ,רעדָא ןעדעירפוצ רהעז ךיא ןיב ---

 ןעלהוש .גנַאל ןיוש ךיא סייוו סָאד רעבָא ; ןערעסנעּפס טימ ּףיונוצ ךיז םוק ךיא
 רעכלעוו ייב ,גנוטכירנייא עשימָאנָאקע ַאזַא טעוו ןעפלעה ; ןעפלעה טינ ןעלעוו

 ךיוא ןייז ןעלעוו ןַאד -- טייצ עיירפ רהעמ ןייז טעוו ,רעכייר ןייז לָאז קלָאפ סָאד
 | .ןעלהוש

 .טכילפ ַא טציא ןעלהוש טּפָארייא ץנַאג ןיא ןענייז ןעגעווטסעד ןופ ---
 ? ןערעסנעּפס טימ ןיירעד ןענַאטשרעפנייא ,ןיילַא רחיא טייז עשזיאיוו --

 ןופ ןעכייצ רענעי ןעזיוועג רעדיוו ךיז טָאה ןעגיוא ס'יקסשזַאיװס ןיא

 -נירהניירַא רעפעיט טלָאװעג טָאה ןיוועל ןעוו ,לָאמ רעדעי וצ איוו טייהנעקָארשרע
 .טרעטטנעעג לעכיימש ַא טימ טָאה רע ןוא ,לכש ןייז ןופ ןערעמַאק איד ןיא ןעג

 טָאה !גיטראסיורג זיא תאלח-יירש רעד םימ עטכישענ עגיזָאד איד ,ןיינ --
 9 טרעהעג ןיילַא ךילקריוו סָאד רהיא

 ןייק ןעניפעג טינ ןעשנעמ םעד ייב טעװ רע ןַא ,ןעהעזעג טָאה ןיוועל
 ץנַאג ןעוועג זיא םהיא רַאפ איו םינּפַא .ןעקנַאדעג ןוא ןעבעל ןופ גנודניברעפ
 רונ ןיא םהיא .ןערהיפ טינ טעװ ןָאיסוקסיד איד גנורהיפסיוא עכלעוו וצ לַאגע
 -עג םהענגענַאנוא זיולב זיא םהיא ןוא .ןעריטוקסיד ןופ אפונ סעצָארּפ רעד גיטיונ
 ןעננע ןַא ןיא טרהיפעגניירַא םהיא טָאה ןעריטוקכיד ןופ סעצָארּפ רעד ןעוו ןעוו
 גידנעגארטרעביא ,טדיימעגסיוא סָאד טָאה ןוא טכעילעג טינ רע טָאה סָאד .לעקניוו
 ,םהענעגנַא-ךאלהערפ זיא םהיא סָאװ ןופ סעּפע ףיֹוא ךערּפשעג םעד

 קורדנייא םעד ןופ גידנעבױהנָא ,גָאט ןעגיזָאר םעד ןופ עקירדנייא עלַא |
 טנעידעג טָאה סָאװ ,געו טפלעה ן'פיוא טּפַאשחטריו סרעױּפ ןעטלַא םעד ןופ
 טניטפעשעב קרַאטש ןעבָאה ,ןעקנַאדעג עגיטנייה ענייז עלַא ןופ דנורג ַא ראפ
 ראפ טָאה ןעמ ןעכלעוו ,רעמיצ ןייז ןיא ןיילַא ןעבילבעג זיא רע ןעוו ,ןעניוועל
 -עגרעטנוא םהיא טָאה רעכלעוו ,ץַארטַאמ םעד ףיוא גידנעגיל .ןעבעגעגבָא םהיא
 -עג טינ גנַאל ןיוועל טָאה ,סופ ַא רעדָא דנַאה ַא ןופ גנוגעוועב רעד ייב ןעביוה
 טנַאזעג טָאה רע ?הָאוובֶא ,ן'יקסשזַאיװס טימ ךערּפשעג ןייא ןייק .ןעפָאלש
 םעד ןופ תונעט איד רעבָא } טריסערעטניא טינ םהיא טָאה ,ןעכַאז ענולק לעיפ
 רעד גידנעליוו טינ ךיז טָאה ןיוועל .רעפטנע ןַא טרעדָאפעג ןעבָאה רעציזעב-טוג
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 רע סָאװ ,סָאד עיזַאטנַאפ ןייז ןיא טכיררעפ טָאה ןוא רעטרעוו ענייז עֶלַא טנָאמ -

 | | .טרעפטנעעג םהיא טָאה
 -הטריוו רעזנוא זַא ,טגָאז רהיא : ןענָאז טפרַאדעג םהיא בָאה ךיא ,אי,

 ןיא ןעגנורעסעברעפ עלַא דנייפ טָאה רעױּפ רעד ?ייוו רַאפרעד טינ טהענ טפַאש

 טלָאװ רהיא רעבָא ; טכַאמ טימ ןערהיפנייא ייז ףרַאד ןעמ ןוא טפַאשהטריוודדנַאל

 -עבסיוא איד ןהָא ןעגנַאגעג טינ רָאנ טלָאװ סע ןעוו ,ןַאד זיולב טכערעג ןעוועג

 ,טייהנחעווענ ןייז טיול םיײברַא רעטיײברַא רעד ואוו ,טרָאד רעבָא ; ןעגנורעכ

 ערעייא .טוג טפַאשהטריוו איד ַאי טהעג ,געוו טפלעה ן'פיוא ןעטלא םעד ייב איו

 ןוא רימ ןענייז גידלוש זַא ,רונ טזייוו טייהנעדעירפוצנוא עניימעגלא רעזנוא ןוא

 ,שיאעּפָאריײא ,ןפוא םענעגייא רעזנוא ףיוא ץלַא ןעכערב רימ .רעטיײברַא איד טינ

 -רא רעד ןופ ןעטפַאשנענייא איד וצרעד וצ ךיז ןעסַאּפ סע ביוא גידנעגערפ טינ

 ןַא סלַא טינ טפַארק-רעטייברַא איד ןענעקרענַא ןעריבורּפ רימָאֿל .טפַארק-סטייב

 ןוא רוטַאנ ןייז טיפ ר ע יו 8 | עש י ס ו ר סלַא טושּפ רָאנ ,לאעדיא

 עגיזָאד איד טיול ןעטייהנעגעלעגנַא עכילטפַאשנעסיװ איד ןענדרָאנייא ןעריבורּפ

 טרהיפ רהיא זַא ,ןעגָאז טפרַאדעב םהיא ךיא בָאה ,רָאפ ךיז טלעטש .ןעדנעטשמוא

 -בִא ךיז בָאה ךיא ןעכלעוו ייב ,רעױּפ רעטלַא רענעי איוו טפַאשהטריוו רעייא

 -ניארעפ וצ איוו לעטימ ַא ןענופעג טָאה רהיא זַא ,רעהַא גידנערהַאפ טלעטשעג

 ןיוש טָאה ןוא טײברַא רעד ןופ גלָאפרע םעד ןיא רעטײברַא איד ןעריסערעט

 ןעגיפעג ייז סָאװ ,טײברַא איד ןערעסעבוצסיוא איו געוו-לעטימ םענעי ןענופעג

 ,ןעדָאב םעד ןעּפעשסױא טינ טעוװ רהיא זַא ןעהעז טעװ רהיא ןוא ,טוג רַאפ ןיוש

 טלייהטוצ .רעהירפ רעדייא רהעמ ןעהיירד ןיא ,רהעמ ןעייווצ ןיא ןעמוקעב טעוו

 .סָאװ טפלעה איד ,טפארק-סטייברַא רעד ראפ בלַאה קעװַא טינ ,טפלעה ףיוא

 .רהעמ ןעמוקנָא טעװ רעטיײברַא םעד ןוא רהעמ ןייז טעוװ ןעביילב ךייא טעװ

 ןיא רעטײברַא םעד ןעריסערעטניאראפ ןעמ ףרַאד ,ןערהיפוצסיוא סָאד םוא

 ַא ןיוש ןיא סָאד ?סָאד טוהט ןעמ איוו .טפַאשהטריוו רעד ןופ גלָאפרע םעד

 זיא סע רעבָא .ןערעו םיײברַאעגסױא ןענָאק עכלעוו ,ןעטייהלעצנייא ןופ ענַארפ

 ",ףילנעמ זיא סָאד זַא ,טינ ?לעפייווצ ןייק

 .טינ טכַאנ עבלַאה ַא טָאה רע ןוא ןעהור טזָאלעג טינ ןעניוועל טָאה סָאד

 םעד ךילגעמ ןעכַאמ וצ איוו ןעטייהלעצנייא עַלַא גידנעטכַארטעב ,ןעפָאלשעג

 ,ןענַאד ןופ ןערהָאפוצקעװַא ךינ ױזַא ןעבילקעג טינ ךיז רע טָאה רעהירפ .ןַאלּפ

 .םיהַא ןערהָאפבָא רע טעװ הירפ רעד ןיא ךיילג זַא ןעסָאלשעב רע טָאה טציא רונ

 גידלוש םלָאװ רע איוו ױזַא ,עסיבנעסיוועג סעּפע טלהיפעג רע טָאה םעד רעסיוא

 ױזַא דיילק ַא ןהָאטעגנָא טָאה ןירעגעווש ס'יקשזַאיװס סָאװ ,םעד ןיא ןייז

 ,ןערהָאפ טזומעג רע טָאה רעבָא ךילכעזטּפיוה .טסורב רעד ייב טזיולבעגסיױא

 ןעמ רעדייא ןַאלּפ םעיינ ןייז םירעוּפ איד ןעניילראפ טלָאװעג טָאה רע לייוו |

 ןייז טיול ןייז ןיוש לָאז ןעעז סָאד זַא ,תואובת-רעטניוו איד ראפ ןעעז טמהענ

 איד ןערהעקוצרעביא ןעסָאלשעב טָאה רע -.תודוסי עיינ ץנַאג ףיוא ןַאלּפ םעיינ

 .טפַאשהטריוו עצנַאג
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 רעבָא ;ןַאלּפ סניוועל ןערהיפוצסיוא םוא ןעוועג ןענייז ןעטייקרעווש לעיפ

 סָאד טכייררע טינ טָאה רע םגה ןוא ,תוחוכ עלַא טימ ןעגָאלשעג ךיז טָאה רע

 םינ ךיז טָאה רע זַא ,סָאד טרהיפעגסיוא טָאה רע רעבָא ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ

 .ןערהיפוצכרוד ןאלּפ םעד ןעטייברא וצ הטרעוו זיא סע זא טכיולגעג ןוא טרַאנעג

 ךָאד טָאה טפאשהטריוו איד סָאװ ,ןיירעד ןענַאטשעב ןיא טייקרעווש טּפיױה איד

 .ןעטימ ןיא ץלַא ןעלעטשבא טינ ךָאד ןָאק ןעמ ןוא ןהעג ןעטימ ןיא ןעטלאהעג

 - רעבלעורעד ןיא ןעגנורעדנע איד ןעסאּפנָא ןומ ןעמ ,יינ סָאד ןופ ןעביוהנָא ןוא

 | ,גנַאג ןיא טלַאה ךאז איד ןעוו טייצ !

 םעד טי'העלקרע ,םייה ַא גידנעמוק ,דנעבַא ןעבלעז םעד טָאה רע ןעוו |

 האנה רעגיטנעק טימ קישטשזאקירּפ רעד טָאה ,רענעלּפ עיינ ענייז קישטשזאקירּפ

 זַא ןעזיועג טָאה רעכלעוו ,עדער רעד ןופ לייהט םענעי טימ טמיטשעגנייא

 ןעוועג זיא ןוא טגױטעג טינ טָאה טציא זיב ןערָאװעג ןָאהטעג זיא סָאװ סעלַא

 ךָאד סָאד טָאה רע זַא ןעפורעגבָא ךיז טָאה קישטשזאקירּפ רעד ,ןעפרָאװעגסױרַא

 טגנַאלעבנַא סָאװ ,ןערעה טלָאװעג טינ םחיא טהֶא ןעמ רונ ,טגָאועג גנַאל ןיוש

 רעבַאהליײהט ַא ןערעוו ךיוא לָאז קישטשזאקירּפ רעד ,רע זא ,גאלשרָאפ סניוועל

 קישטשזאקירּפ רעד טָאה רעטייברא איד טימ ןעמַאזוצ טפאשהטריוו רעד ןיא

 ,טגָאזעג טינ גנוניימ עטמיטשעב ןייק טָאה ,ןָאהטעג ץפיז א זיולב םעד ןעגעוו

 ,םייברא עגיטיונ איד ןעגעוו ךערּפשעג םעד ןָאהטענ רהעק ַא דלַאב טָאה ןוא

 -כייּפש ןיא ןערהיפניירא האובת איד ףרַאד ןעמ זַא ,ןָאהט וצ ךיילג זיא סע סָאװ

 םעד ןעגעוו ַאטינ זיא טציא זַא ,ןענַאטשרעּפ טָאה ןיוועל זַא ױזַא .וז .ז .א ,רעל

 | ,ןעדייר וצ סָאװ

 .טָאה ןוא םירעיוּפ איד טימ טדערוצ ןַאלּפ םעד ןעגעוו ךיז טָאה רע ןעוו

 ךיו רע טָאה ןעגנונגידעב עיינ איד ףיוא דנאל ןעמהענ וצ ןעגָאלשעגרָאפ ייז

 קרַאטש ןענייז ייז סָאװ ,טייקרעושיטּפיוה רענעי ףיוא ןעסיוטשעגנָא רעדיוו

 ןענַאק ןוא ;גָאט םעד ןָאהט ךיילג ףרַאד ןעמ עכלעוו ,טיײברַא רעד טימ ןעמונרעפ

 םָאד לעיפיוו ףיוא גנומהענרעטנוא עיינ א ןעטכארטעב טימ ךיז ןעבעגבָא טינ

 | | | ,טינ רעדָא ייז רַאפ טניול

 ,היפ איד ףיוא ןעבעגעג גנוטכַא טָאה סָאװ ,ןַאװיא ,רעיוּפ רעוויאַאנ רעד

 ןייז טימ ךיז ןענילייהטעב --- ןַאלּפ ס'ןיוועל ןענַאטשרעּפ טוג גיטנעק טָאה |

 *עגטימ גידנעטשלַאפ טָאה ןוא -- היפ איד ראפ ןעגרָאז ןיא עילימַאפ רעצנַאג

 ירַאפ וצ ןעבעגעג םהיא טָאה ןיוועל ןעוו רעבָא .גנומהענרעטנוא רעד טימ טלהיפ

 ןעזיוועג םינּפ סנאוויא ףיוא ךיז טָאה ,םהיא ראפ ןעניול טעוו סָאד איוו ןהעטש

 ןערעהסיוא טינ ןעצנַאג ןיא ןָאק רע סָאװ ,גנורעיודעב ןימ ַא ןוא טייקגיהורנוא

 ךיילג זומ רע סָאװ הכאלמ ַא סעּפע טָאה רע זַא ,ץורית ַא ןענופעג טָאה רע ןוא

 .ןָאהט
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 ןעבָאה םירעיוּפ איד סָאװ ,ןיירעד ןענַאטשעב זיא טייקרעווש עטייווצ איד
 -נַא ןַא ןעבָאה סעּפע לָאז ץירּפ רעד זִא ,ןעלעטשרָאפ טנָאקעג טינ ןפוא םושב ךיז

 (ןעבָאה ייז ,רהעמ סָאװ ייז ןופ ןעגירקסיורַא זיולב איוו ,ןעניז ןיא קעווצ רעד |
 דעד זַא ןוא סיוא טינ ייז רע טנָאז לעיצ-טּפיוה ןייז זַא ,טרהעלקענ ךיוא טציא

 ;עבָאה ןיילַא ייז ןוא .םסיפ איד זיב ּפָאק ןופ ןעלדניוושעב וצ ייז זיא לעיצ טּפױה
 ןיא קעווצ רעייז סָאװ רונ ,גנוניימ רעייז גידנעגָאזסױרַא ,טדערעגנ ?עיפ ךיוא
 רעטלַא רעד זַא ,ןעהעזעג טָאה רע .טנַאזעגסיוא טינ ךיוא ייז ןעבָאה ,ייברעד
 ךאז עטשרע איד זַא ,ט'הנעט'עג טָאה רע ןעוו ,טכערעג ןעוועג זיא רעציזעב-טוג
 יילרע עיינ סעּפע ןערהיפנייא ןופ סָאד זיא ,ןעסיוו טינ ןעליוו םירעיוּפ איד סָאװ

 עֶלַא איד ףיוא גידנעקוק טינ רעבָא .טייברא רעכילטפַאשהטריוו רעד ןיא ןעכַאז
 איד ןיא ןיסעי וצ ןוא ,ענינייז סָאד ןענַאלשרעד ךיז רע טָאה ,ןעטייקגירעווש

 .טכודעג ױזַא םהיא ךיז טָאה סלאפנערעי ,ןַאלּפ ןייז טיול קעווַא ךאז |
 איוו טפאשהטריוו עצנַאג איד ןעבעגבָא טרהעלקעג ןיוועל טָאה סגנַאפנַא

 קישטשזאקירּפ םעד ןוא רעטייברא איד ,םירעיוּפ איד רַאפ ,טהענ ןוא טהעטש איז

 טנייצרעביא דלַאב רעבָא ךיז טָאה רע ;ןענָאיצידנָאק עכילטפאשדארעמַאק ףיוא
 ענייז ןעלייהטוצ ןעסָאלשעב טָאה רע ןוא ןעטכירוצנייא ךילגעמנוא זיא סָאד זַא
 ףיוא טלייהטוצ ,רעדלעפ ןוא סעקנָאל איד ,ןעטרַאג םעד ,ףיוה-היפ רעד ,רעטיג
 -עלַא ןופ רעסעב ךיז טכוד טָאה רעכלעוו ,ןאוויא רעוויאַאנ רעד .םיקלח ענינייא
 -כעזטּפיוה ,םירבח ךיז ראפ ןעבילקעגפיונוצ טָאה ,ןאלּפ סניוועל ןענַאטשרעּפ ןעמ

 .ףיוה-היפ ןופ רעבַאהלייהט א ןערָאװעג זיא ןוא ,החּפשמ רענענייא ןייז ןופ ךיל
 ןעמונעג טָאה ,רהָאי טכא טעדליוורעפ ןעגעלעג זיא סָאװ ,דלעפ ןעטייוו םעד

 טיול ןעטייבראעב וצ ןעילימַאפ עשרעיוּפ סקעז ךָאנ טימ ווָאנוזער קינטָאלּפ רעד
 .רענטרעג עלַא ןעמוקעגנָא ןענייז וועיארוש רעיוּפ םעד ןוא ,ןַאלּפ םעיינ םעד
 יירד עזיד רעבָא ,רענייטש ןעטלַא ן'פיוא ןעבילבעג גיפיולרָאפ זיא ענירביא סעלַא
 ןעכילטפאשהטריוו םעיינ םעד ןופ דוסי ַא סלא ןערָאוװעג טגיילעג ןענייז םיקלח
 .טקעיָארּפ

 ןיב רעדייא רעפעב טינ ןעגנאגעגוצ ךַאז איד זיא ףיוה-היפ ןיא ,תמא

 ןייז ןעֶלָאז ןעלהַאטש-היפ איד זַא םעד ןעגעג טייבראעג טָאה ןאויא ןוא ,טציא

 םוראד ןוא לעיפ ױזַא טינ המהב ַא טסע טלעק ןיא ןַא ,גירנעטּפיוהעב ,םערַאװ

 ,רעהירפ איוו תוריכש טרעדָאפעג טָאה רע ןוא ,עמרָאק רעגינייוו ןרעדָאפ ךיז טעוו

 טמוקעב רע סָאװ דלענ סָאד סָאװ ןרעמיק וצ ןעביוהעגנָא טינ טָאה םהיא ןוא
 -סיורַא טעוו םהיא סָאוו הסנרּפ קלח ןייז ףיוא בָאגפיוא רונ תוריכש ןייק טינ זיא

 ,רעדלעפ איד ןעטייבראעב טפראדעג ןעבָאה סָאװ ,םירעיוּפ איד ,תמא .ןעמוק
 ט'הנעט'עג טּפָא ןעווָאנוזער טימ ןעמאזוצ ןעבָאה ערעייז ןיוש ךָאד ןענייז סָאװ

 רהיא טלָאװ ,ָארע רעד ראפ דלעג ןעגירקעג רעסעב טלָאװ רע ןעוו, :ןעניוועל וצ

 מימ טפָא גידנעדייר זַא ,תמא ."ןעדנובעג ןייז טינ ןעטלָאוװ רימ ןוא ןייז רעגיהור
 ףיוא ןעטייברא וצ ייז רַאפ טניול סע איוו ייז גידנערהעלקרע ןוא םירעיוּפ איד

 ןייז ןופ ןוגינ םעד זיולב ןערעה ייז זַא טלהיפעגנ ןיוועל טָאה ,ןפוא םעיינ אזַא
 טינ טרָאד ךיז לָאז ץירּפ רעד סָאוװ זַא ,טייהרעכיז טימ ןעטכארט ןוא עמיטש

 .ןירַא קַאז ןיא ןערַאננײרַא ןעזָאל טינ ךיז ןעלעוו ייז ,ןעדייר
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 ךַאז איד זַא ,ןעזיווענסיוא ןעניוועל טָאה ףיורעד נידנעקוק טינ רעבָא

 טרחיפעג גניירטש טָאה רע ; טייצ רעד טימ ןייז וצ ףרַאד סע איו קעװַא טעוו

 רעד ןיא ןעזייוו ייי טעוװ רע זַא ,ףיורעד ןענַאטשעג זיא ןוא ןעגנונעכער איד

 יךיז ןופ ןהעג סעלַא טעוװ ןַאד זַא ןוא ננונדרַאנייא ַאזַא טניול סע איו טפנוקוצ

 טייברַא ענייז טימ ןעמאזוצ רענעלּפ עגיזָאד איד ןופ גנורהיפסיוא איד ,ןייֵלַא

 םעד ויא רע זַא ,טגיטפעשעב ױזַא ןעניוועל ןעטכאהעג טָאה קרעוו ןייז ףיוא

 .ןעגנַאגעג טינ דגַאי ףיוא וליפא דעמוז

 ןעבָאה סיקסנאלבא איד זַא ,טסואוורעד ןיוועפ ךיז טָאה טסוגיוא עד נע
 טסואווהעד סָאד ךיז טָאה רע ;אװקסָאמ ןייק קירוצ ןיוש ןעבילקעגרעביא ךיז
 "עג טָאה רע .לעטָאז םעד טכַארבעגבָא םהיא טָאה .רעכלעוו ,רעניד ַא ןערעייז ןופ

 סַאנווָארדנַאסקעלַא איראד ףיוא טרעפטנעעג טינ טָאה רע סָאװ טימרעד זַא ,טלהיפ
 טינ להָאמ ןייק רהעמ ןיוש טעװ ןוא ןעפיש ענייז טנערברעפ רע טָאה ,ףעירב
 -שזאיווס איד טימ ןעננאגעב ךיוא ךיז רע טָאה ױזַא טקנוּפ .ייז וצ ןעמוק ןענַאק

 ייז וצ רעבָא טעװ רע .רעישכָא ןייק גידנעמהענ טינ ןערהָאפעגקעװַא זיא ,סיקמ
 .סנייא ץלַא םהיא סָאד זיא טציא .ןערהָאפ טינ ?הָאמ ןייק רהעמ ןיוש ךיוא

 זיא רע איוו סגיטפעשעכ ױזַא םהיא טָאה טפַאשהטריו ןייז ןופ גנוטכירנייא איד
 .ןעוועג טינ טגיטפעשעב ױזַא ןעבעל ןייז ןיא ?הָאמ ןייק ךָאנ

 -שזַאיווװס ייב ןעמוקעב טָאה רע עכלעוו ,רעכיב איד ןע זעלעגכרוד טָאה רע

 רע טָאה ,טלהעפעג םהיא ןעכָאה עכלעוו ,רעכיב איד גידנעביירשסיוא ןוא יקס

 ןעגעו רעכיב עשיטסילַאיצָאס ןוא עקרעוו עשימָאנַאקע שיטילָאּפ ןעזעלעגכרוד

 ךאז ןייק טָאה ,טעטרַאװרע רעהירפ טָאה רע איו ,ןוא דנַאטשנעגעג ןעבלעזמעד

 שיטילַאּפ איד ןיא .ןעמינרעטנוא טָאה רע עכלעוו ,ךַאז רעד ןענעוו ןענופעג טינ

 םעד טָאה רע ןעכלעוו ,ל?ימ ןופ עקרעוו איד ןיא .ש .ב .צ ,רעכיב עשימָאנאלע

 ןעניפעג טרָאד טעװ רע זַא גידנעּפָאה ,קשח סיורג טימ טרידוטשסיוא ןעטשרע

 איד ןענופעג רע טָאה ,ןעריפערעטניא םהיא עכלעוו ,ןעגַארפ איד ןופ גנוזייל איד

 ןעדנעטשמוא עכילטפַאשטריװ איד ןופ גנורהיפסיוא ןא ןענייז עכלעוו ,עצעזענ

 עצעזעג עגיזָאד איד סָאװ ראפ ,ןעהעזעננייא טינ רעבָא טָאה רע ; ַאּפָארייא ןופ

 ,דנַאלסור וצ ןעסַאּפוצ ייז לָאז ןעמ ןעוו ,עניימעגלַא ןייז ןעפרַאד

 :רעכיב עשיטסילַאיצַאכ איד ןיא ןעהעזעג ךיוא רע טָאה עגיבלעזסָאד
 עכלעוו ןופ ,סעיזַאטנַאפ ערַאברהיפסיוא טינ רונ ,ענהעש ןעוועג ןענייז סָאד רעדָא

 "ווו סָאד רעדָא ,טנעדוטס ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ןערָאװעג טרעטסייגעב זיא רע

 -ויא ןופ דנַאטשוצ ןעשימצנָאקע םעד ןופ ןעגנוטַאלרַאפ ןוא ןעגנוטכיררַאפ ןענ

 רעשיסור רעלערוטלוקירגַא רעד רַאפ ןרעוו טסַאּפעגנָא טינ רָאג ןענָאק סָאװ ,ַאּפָאר

 ס'ַאּפָארייא עכלעוו טיול עצעזעג איד זַא ,טגָאז עימָאנָאקע עשיטילַאּפ .הנירמ

 עצעזעג עניימעגלא ןענייז ,ךיז טלעקיווטנע ןוא טלעקיווטנע ךיז טָאה טייקכייר

 עשימָאנַאקע איד זא ,טנַאז ערהעל עשיטסילַאיצַאס איד .עטפאהלעפייווצנוא ןוא

 עטשרע סָאד טינ ןוא ,ןברֹוח ַא וצ טרהיפ עצעזעג עגיזָאד איד טיופ גנולקיווטנע

 ,ןיוועל ,רע סָאװ ,ףיורעד גנוטיידנא עטסנעלק איד טינ טינ עטייווצ סָאד טינ ןוא

 "ימ ערעייז טימ ןהָאט ןעלָאז רעמיהטנעגייא-דנַאל ןוא םירעיוּפ עשיסור עלַא ןוא
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 ו

 -ַאבטכורפ סָאװ ןייז ןעלָאז ייז זַא ,דרע סעניטַאיסעד ןענַאילימ ןוא דנעה ןענָאיל
 יי .הבחרהב ןעבעל ןענָאק ןעלָאז עֶלַא ידכ רעד

 ןעזעלעגרעביא ןיוש רע טָאה ןעמונעג רַאפרעד ךיז רע טָאה להָאמ ןייא |
 העדב טַאהעג טָאה רע ןוא דנַאטשנעגעג םעד וֵצ טגנאלעב רונ טָאה סע סָאװ ,סעלַא :

 -נַא עגיזָאד איד ןערידוטשסיוא וצ ידכ דנַאלסױא ןייק ןערהָאפ וצ טסברעה ןיא |
 טינ עגַארפ רעגיזָאד רעד ןיא לָאז םהיא טימ ןוא ץַאלּפ ן'פיוא טייהנעגעלעג
 איוו זַא ,ןעגַארפ ערעדנַא ןענעוו םחיא טימ טפערט סע סָאװ עגיבלעזסָאד ןעפערט
 טיג ןעֶמ איוו ,טנַאטוקסיד ןייז ןופ קנַאדעג םעד ןהעטשרַאפ וצ ןָא טביוה .רע רונ
 -ימ ןוא ,סנאשזד ןוא ? ןעזעלעג רהיא טָאה עקרעוו סנַאמפיוק ןוא, : גָאז ַא םהיא /

 ןעבָאה ייז ,ךרוד ייז טזע? ;ךַא ? ןעזעלעג טינ ייז טָאה רהיא ? ַאובויד ןוא ,סלעשט
 | | - ."עגַארפ עגיזָאד איד טיײברַאעב

 םהיא ןעבָאה ,לעשטימ ןוא ןַאמפיוק ןַא ,רהָאלק ןעהעזעג טציא טָאה רע
 ןעהעזעג טָאה רע .טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,טסואוועג טָאה רע .ןעגָאז וצ סָאװ טינ
 ,עלעפ עכנַאמ ןיא זא ןוא רעטײברַא עניטכערּפ ,דנַאל סעגיטכערּפ טָאה דנַאלפור זַא
 וצ געוו ן'םיוא טלעטשעגבָא ךיז טָאה רע ןעכלעוו ייב ,רעױּפ ןעטלא םעד ייב איוו
 עטסרחעמ איד ןיא ,סיורא לעיפ רעטיײברַא איד ןוא דרע איד ןעגניירב יקסשזַאיוופ
 ןפוא ןעשיאעּפָאריײא ןַא ףיוא לאטיּפַאק טעדנעװעגנָא טרעוו סע ןעוו ,רעבָא עלעפ
 סָאװ ,ןופרעד סיורא טמוק סָאד זַא ,ןעהעזעג טָאה רע ןוא .גינייוו סיורא טמוק
 םענעגייא רעייז ףיוא זיולב טוג ןעטיײברַא ןוא ןעטיײברַא ןעליוו רעטײברַא איד
 סאו ,ענידנעטש ַא רונ סיעכחלדוצ רעגילעפוצ ַא סעּפע טינ זיא סָאד זא ןוא ןפוא
 סָאד קלאפ ןופ .אפנ טכייג םעד ןיא דנורג .ַא םָאה סע
 רוטטַאו רעד ןופ טָאה -- טכַארטעע רע טָאה -- קלאפ עשיססור
 ערעייהעננוא ןעטייברַאעב ןוא ןעצעועב וצ טפַאשנעניא איד ןיילַא
 -ַאו זיב ,ןַאד !יב טייהרעטסואוועב סָאד טוהט רע ; סעקערטש עטייברַאעבנוא
 רַאפ ךיז טלַאה רע זא ןוא ןערָאװעג ןעמונרעפ טינ ןענייז דנַאל רעקיטש עלַא ןענ'

 -עטכעלש עכלעזַא טינ ראג ןענייז ןעלטימ עגיזָאד איד ןוא ןעלטימ ענעגייא ענייז
 ןעזייוועב טלָאװעג שיטערָאעהט רע טָאה סָאד ןוא .ךילנהעוועג טניימ ןעמ איו
 | .טפַאשהטריוװ רענעגייא ןייי טימ שיטקַארּפ ןוא ,ךוב ַא ןיא

20, 

 ַא ןעיוב וצ םוא ץליהעג טרחיפעגסיורא ןעוועג זיא רעבמעטּפעס עדנע |
 ,אתורבחב םירעיוּפ איד רַאפ ןערָאװעג ןעבעגעגבָא זיא עכלעוו ,דרע רעד ףיוא ףיוה
 הסנרּפ איד ןוא תומחב איד ןופ רעטוּפ איד ןערָאװעג טפיוקרַאפ זיא סע ןוא
 סעֶלַא טפַאשהטריוו רעד ןיא זיא שיטקַארּפ .ןעמעלַא רַאפ ןערָאװעג טלייהטוצ זיא
 .ןעזיוועגסיוא ךיז ױזַא ןעניוועל טָאה סלַאפנעדעי רעדָא ,טוג ןעטלעז ןעגנַאגעג
 םוא דנַאלסױא ןייק ןערהָאפרעבירַא זיא גיטיונ טציא םהיא רַאפ זיא סָאװ סעלַא

282 



 אנינעראק אננא

 רע איוו ,סעכלעוו ;קרעװ ןייז ןענידנע ןוא ןערהעלקרע וצ ךַאז איד שיטערָאעהט

 -ָאנָאקע עשיטילַאּפ ןיא שינערחעקרעביא ןַא ןעכַאמ רונ טינ טעװ ,טניימעג טָאה

 דוסי א ןעגייל טעװ ןוא ערהעל עניזָאד איד ןעטכינרעפ ןעצנַאג ןיא טעוװ רונ ,עיט

 .ןעדָאב םעד ןוא קלָאפ ןעשיווצ תוכייש רעד ןעגעוו ערהעל ַא ,עדהעל רעיינ ַא דוַאפ

 ןערָאװעג ןהָאטעגפיוא טרָאד זיא סָאװ ,סעלַא ןערידוטשסיוא וצ ץַאלּפ ז'םיוא טרָאד

 סעלַא זַא ,עזייוועב עדנעגייצרעביא ןעניפעג ןוא טייהנעגעלעגנַא רעגיזָאד רעד ןיא

 | .ףרַאד ןעמ סָאװ סָאד טינ זיא ןערָאװעג ןהָאטעג טרָאד זיא סָאװ ,סָאד
 זַא ,ץייוו איד ןערעוו טלעטשענוצ טעװ סע !יב טרַאװעג רונ טָאה ןיוועל

 -עגנָא רעבָא ךיז ןעבָאה סע .דנַאלסיוא ןייק ןערהָאפ ןוא דלעג ןעזיילבָא לָאז רע
 ,תואובת איד ןעלמַאזנייא טנַאקעג טינ טָאה ןעמ עכלעוו רעביא ,סנעגער ןעביוה

 ןעבילבעג זיא ןעמ ןוא ,לעפָאטרַאק איד ןוא ,דלעפ ן'פיוא ןעבילבעג ןענייז סָאװ

 ,ץייוו איד וליפא ןעלעטשוצ טנָאקעג טינ טָאה ןעמ ןוא טײברַא רעד ןעטימ ןיא
 -ָאוװועג ןעגָארטעגבָארַא ןענייז ןעלהימ ייווצ ,טציילפרעפ ןעוועג ןענייז ןעגעוו איד

 ,רעגרע ןוא רעגרע ץְלַא טרעוו רעטעוו רעד ןוא ןעד
 ןנוז איד ןעזיוועג הירפ-רעד-ןיא ךיז טָאה רעבמעטּפעס ןעטניסיירד םעד

 רעד וצ טכַאמעג גיטרעפ דךיז ןיוועל טָאה ,רעטעוו ןעטוג ן'פיוא גידנעפָאה ןוא

 -זַאקירּפ םעד טקישעג טָאה ,קעז איד ןיא ץייוו ןעטישנא ןעסייהעג טָאה רע .עזייר
 ענייז רעביא ןערהָאפעגמורַא רע זיא ןיילַא ןוא ןעמהענ דלעג רחוס םעד וצ קישט
 -ענ ףרַאד סע סָאוװ רהָאפבָא ןייז רַאפ ןענדרָאוצנייא םוא סעקנַאל ןוא רעדלעפ
 ןיא דנעבַא וצ .ןעגנונ-רָארעפ ןעזָאל ןענָאק לָאז רע ןוא איוו ןוא ןערעוו ןהָאמ
 רעד .רערעטנומ ַא רעבָא ,רעטקייוועגסיױא ןַא ,רעסַאנ ַא םיידַא ןעמוקעג ןיוועל

 םעד ףיוא גידנעקוק טינ רעבָא ,רעגרע ךָאנ ןערָאװעג דנעבא וצ זיא רעטיוועגנוא

 ,טרעטנומענפיוא רעדנוזעב טלהיפעג ךיז רע טָאה ,רוטַאנ רעגימורא רעד ןופ רעיורט
 םהיא ןעבָאה רעפרעד ערעטייוו איד ןופ םירעיוּפ איד טימ ןעכערּפשעג ענייז

 -לַא ןַא .ןעננוהיצעב עיינ איד וצ ךיז ןענהעוועגוצ ןָא ןעביוה ייז זַא ,טנייצרעביא
 טביולעג טָאה ,ךיז ןענעקירטבָא ןערהָאפעגניירַא זיא רע ןעכלעוו וצ ,רעיױּפ רעט

 ,היפ תופתושב ןעטיוק וצ ןעגָאלשעגרָאפ םהיא ןייֵלַא טָאה ןוא ןַאלּפ סניוועל
 ןעגָאלשרעד ךיז לעוו ךיא ןוא לעיצ םוצ ןהעג טסעפ רונ ףרַאד ןעמ ,

 טינ זיא סָאד .הימ איד הטרעוו זיא סע ןוא -- ןיוועל טכארטעג טָאה -- סניימ
 עצנַאנ איד ,ללכה תבוטל זיא סָאד רונ ,טייהנעגעלעגנַא עכילנעזרעּפ ַא עניימ

 איד זא ,טסייה סָאד ןוא ,ןערעוו טרעדנעעג ןעזומ ןעדנעטשמוא עכילטפַאשהטריוו
 רעניײמעגלַא ןעמוקנָא טעוו טייקמערָא טָאטשנַא ,ןערעדנע ךיז טעוו קלָאפ ןופ ענַאל

 -ניימעג ןוא עינַאמרַאה -- טפַאשדנייפ טָאטשנא ; גנוגידעירפעב ,דנַאטשלהָאו
 ,עגיטולב ןייק םינ רעבָא ,ןָאיצולָאװער ַא טרָאװ ןייא טימ .ןעסערעטניא עכילטפַאש
 "וא רעזנוא ןֹופ ןיירק םעניילק ַא ןופ ןעביױוהעגנָא ,ןָאיצולַאװער עטסערג איד רונ
 עצנַאג איד ןַאד ןוא דנַאלסור ץנַאג ךָאנרעד ,עינרעבט עצנַאנ איד ךָאנרעד ,דזעי
 ןיא סָאד ,אי .רַאבטכורפנוא ןייז טינ ןָאק עעדיא עטכערעגע ַא םוראוו .טלעוו
 -עג טרעוו סָאד סָאװ ,יִא .ןעטיײברַא וצ הטרעוו זיא סע ןעכלעוו רַאפ קעווצ ַא

 איד וצ ןעמוקעג זיא רעכלעוו רעניבלעזרעד ,ןיוועל ַאיטסָאק ,רימ ןופ ןהָאט

 טָאה ַאיַאקצַאברעשטש ןוא ךוטזלַאה ןעצרַאוװש ַא ןיא לאב ן'פיוא סיקצַאברעשטש
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 ןַא ,עקביבענ ַא ןיילַא ךיז רַאפ זיא רע ןוא םהיא טימ ךודיש ַא ןופ טגָאזעגבָא ךיז

 טָאה ןילקנארפ זַא ,רעכיז ןיב ךיא ,טשינ רָאג טזייוו סָאד --- רעדנעטיידעכנוא
 -רעד ,טביולגעג טינ ךיז ןיא ױזַא ךיוא טָאה ןוא דנעטיידעבנוא טלהיפעג ךיוא ךיז
 טַאהעג ךיוא רע טָאה אמתפמ ןוא ,סיוא טינ טכַאמ סָאד .סעלַא ףיוא ךיז גידנענַאמ
 ."עסינמייהעג ענייז עֶַלַא טיורטרעפ טָאה רע רעכלעוו ,אנווָאליַאכימ איפַאגַא ןייז

 זיא רע ןעוו ,ּפָאק ןיא טגעוועב םהיא ייב ךיז ןעבָאה ןעקנַאדעג עכלעזַא

 רחוס םוצ טקישעג טָאה רע ןעכלעוו ,קישטזַאקירּפ רעד .זיוה םוצ ןערהָאפעגוצ
 טָאה ןעסע ן'כאנ ,ץייוו איד רַאפ דלעג טכַארבעג טָאה ןוא קירוצ ןעמוקעג ןיוש זיא
 טָאה רע ןוא ,ךוב ןייז ףיוא ןעטײברַא ,ךילנהעוועג איוו ןוא טצעזעג ןיוועל ךיז
 סָאװ עזייר רעד ןעגעוו ןוא קרעוו ןייז ןענעוו ןעטכַארט טצעזעגטרָאפ גידנעזעל
 .-עגרָאפ זיא סע ןעוו ןופ רערהַאלק םהיא רַאפ ךיִז טָאה טנייה .טמהענרעטנוא רע
 -עגסיורא ןענייז רעקיטש עצנַאג ןוא .ןַאלּפ ןייז ןופ גנוטיידעב עסיורג איד טלעטש

 .ןעקנַאדעג ענייז טקירדעגסיוא גיטכיר ןעבָאה עכלעוו ,רהָאלק ןעמוק
 ףרַאד סָאד -- טכַארטעג ךיז רע טָאה --- ןעביירשרעפ ןעמ ףרַאד סָאד, |
 טנעכערעג טינ רעהירפ בָאה ךיא עכלעוו ,המדקה עצרוק ַא סלַא ןעקירדסיוא ןעמ
 .סע םוראוו ,ןעביירש וצ רעטייוו סַאהעג טייצ טינ טָאה רע רעבָא ."גיטיונ רַאפ

 ןהָאטעג לָאז סע טײברַא עכלעוו ,ןעגנונדרַארעפ ךָאנ עטסטלע איד ןעמוקעג ןענייז

 -יבַאק ןיא ןיירַא רע זיא ,ןערָאװעג גיטרַאפ ייז טימ זיא רע ןעוו .ןעגרָאמ ןערעוו
 -קעװַא ךיז טָאה אקסַאל דנוה ןייז .טײברַא רעד רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה .ןוא טענ
 רעד טימ אנווָאליַאכימ איפאגא ןוא ;שיט ןרעטנוא סיפ ענייז ןעבעל טגיילעג

 ,ץַאלּפ רהיא ףיוא טצעזעגקעוַא ךיז טָאה דנַאה ןיא קָאז
 טָאה ןעבירשעג סָאה ןוא ןעסעזעג טייצ עצרוק ַא זיא רע איוו םעד ךָאנ .

 שינעגעגעב רעטצעל רעד ןעגעוו ןוא יטיק ןעגעוו טנַאמרעד גנולצולּפ ךיז רע
 | | .רהיא טימ

 -וא קירוצ ןוא ןיה ןהענמוא ןעכיוהעגנָא טָאה ןוא ןענַאטשעגפיוא זיא רע
 ,רעמיצ ן'רעב

 -- אנווָאליַאכימ איפַאגַא טגָאזעג םהיא טָאה -- ןעגרָאז וצ סָאװ ָאטינ --
 עמערַאװ איד ןיא ןהָאט רהָאפ ַא רהיא טלָאװ ? םייהרעד ןיא רהיא טציז סָאװ ,ונ |

 | .ןיוש ךיז טביילק רהיא ןעוו ,רעדעב
 ןעמ רעבָא .אנווָאליאכימ איפַאנַא ,ןעגרָאמרעביא ךָאד ךיא רהָאפ ---

 | ,םיקסע איד טימ ןערעוו גיטרַאפ רעהירפ ףרַאד
 ייז ? םירעיוּפ איד ןעבענוצ גינייוו ךָאנ רהיא טָאה ! םיקסע עכלעוו --- |
 ,גנוניולעב ַא ןעמוקעב רסיק ם'ןופ רַאּפרעד טעװ ץירּפ רעייא : ךיוא ױזַא ןענָאז
 ? םירעיוּפ איד ןעגעוו ױזַא ךיז רהיא טנרָאז סָאװ : ךַאז ענדָאמ ַא

 .ןעגעוו ןַײלַא ךיז ןופ סָאד והט ךיא ,ייז רַאפ טינ גרָאז ךיא ---|
 סניוועל ןופ ןעטייהלעצנייא עֶלַא טסואוועג טָאה אנווָאליַאכימ איפַאגַא |
 . ןוא ןעקנַאדעג ענייו רהיא רַאפ ןעניילרָאפ יונענ טּפָא טנעלפ ןיוועל ,רענעלּפ
 טימ ןעוועג ןענַאטשרעּפנייא טינ זיא ןוא רהיא טימ ךיז ןרעּפמַאה טפָא טנלפ
 רהיא טָאה רע סָאװ ,ןענַאטשרעּפ שרעדנא ןעצנַאג ןיא איז טָאה טציא רעבָא .רהיא
 2010, | - .  .טגָאועג
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 שנעמ א סָאװ ןענעװ ךאז טּפיוה איד זיא סָאד ,המשנ רעד ןעגעוו ---
 זיא טָא -- ץפיז א טימ טנָאזעג איז טָאה -- טכערעג טייז רהיא ,ןעגרָאז ףרַאד
 רעסואימ טינ ןעגעווטסעד ןופ ,ןעוועג ץראה-םע ןַא רָאג ןליפַא ,שטיסינעד ןעפרַאּפ

 | ,..:הבושת טימ ןוא יודיו טימ ,ןעברַאטש שנעמ ןייק לָאז
 והט ךיא זַא ,גָאז ךיא --- טגָאזעג רע טָאה -- םעד ןעגעוו טינ רייר ךיא --

 טימ ןעטיײברַא םירעיוּפ איד ןעוו ,רעסעב טניול ריס .,ױזַא טניול רימ לייוו ,סָאד

 | ,קשח

 -נעליופ ַא זיא דע ןעוו רונ ,ןהָאט טינ טלָאז רהיא איו זיא םעד ןעגעוו ---
 -רא רע טעוו ןעסיוועג ַא טָאה רע ביוא .גידרעדיוו-רעדייק ןהָאט ץלַא רע טעוו רעצ
 ? ןעפלעה רהיא טנָאק סָאװ ,טינ ןעסיוועג ןייק טָאה רע ביוא ןוא ,ןעטייב

 "בא רעסעב ןעביוהעגנָא טאה ןַאוװיא זַא ,ןיילַא רעבָא ךָאד טנָאז רחיא ---
 | ? תומהב איד ףיוא ןעבעג וצ גנוט

 .} סָאװ טָא ,רהיא טפרַאד ןעבָאה הנותח ,ךַאז ןייא גָאז ךיא ---

 -לעזסָאד ןעגעוו טנַאמרעד םהיא טָאה אנווָאליַאכימ איּפַאנַא סָאװ ,סָאד
 ןוא ןעסָארדרעּפ סעּפע םהיא טָאה ,טכַארטעג סָאװ רונ טָאה רע סָאװ ןעגעוו עגיב

 "טנע טינ ןוא ןעזָאלבעגנָא ךיז טָאה רע .טגיריילעב איוו טלהיפעג ךיז טָאה רע
 גידנעלַאהרעדיו ,טײברַא רעד וצ טצעזעג רעדיוו ךיז רע טָאה רהיא גידנערעפ
 ,טײברַא ןייז ןעגעוו טכַארטעג טָאה רע סָאװ סָאד סעלַא רעדיוו ןיילַא ךיז רַאּפ

 םעניש ןופ ןעדיינש סָאד ןוא ?עקעלג ַא טרעהרעד ךיז טָאה ןיינ רעגייז ַא
 .עטָאלב עטכידעגנ ןיא

 "ננַאל טינ ךייא טעוװ ,ןערװָאפוצ ןעמוקעג טסעג ךייא וצ ןענייז סָאד ---
 -נעהעג ןוא גידנעהעטשפיוא ,ַאנװוָאליַאכימ איפַאנַא םגָאזעג טָאה --- ןייז גילייוו
 טציא ןיא טיײברַא ןייז .,טגָאיעגרעביא איז טָאה ןיוועל רעבָא .ריחט רעד וצ גיד
 -עב וצ ןעמוקעג זיא רעצימיא סָאװ טהערפעג ךיז טָאה רע ןוא ןעגנַאגעג טינ סעּפע
 ,ןייז טינ טרָאד לָאז סע רעוו ,ךוז

314 

 ןיא טרעהרעד ןיוועל טָאה ,ּפערט איד ןופ טפלעה ַא זיב גידנעפיולבָארַא
 גונעג טינ טָאה רע רעבָא ; ךיז ןעטסוהבִא ןופ גנַאלק ןעטנַאקעב ַא רעמיצ רעדָאפ
 טָאה רע ןוא טירט ענייז 1 ת יירעּפַאלק רעד רעביא ןערעה טנעקענ םהיא רהָאלק
 עצנַאנ איד ןעהעזרעד רע טָאה ךָאנרעד ;תועט ַא סָאד טכַאמ רע זַא ,טפָאהענ
 ןייק ןעכַאמ טנאקעג טינ ןיוש טָאה רע ןוא ,רענניפ עטנאקעב ,עגידרענייב עגנַאל
 סָאד ןוא תועט ַא ךָאד רע טָאה טכיילעיפ זַא ,טכודעג ךיז טָאה םהיא רעבָא ,תועט
 ,יַאלָאקינ רעדורב ןייז טינ זיא

 ןיא םענייא ןיא םהיא טימ ןייז רעבָא ,רעדורב ןייז טבעילעג טָאה ןיוועל
 ןוא ןעגנורעניארע ענייז ןעוו ,טציא .שינעמוקבָא ןַא םהיא רַאפ ןעוועג להָאמ עלַא
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 : אנינעראק אננא
 יה

 זיא ןעקנַאדעג איד טשימוצ ױזַא םהיא ןעבָאה רעטרעוו ס'אנווָאליאכימ איפַאגַא
 ,ךילנהעוועג איוו רערעווש ךָאנ ןעמוקעגרָאפ רעדורב ן'טימ ךיז ןעהעז סָאד םהיא
 טָאה רע ןעכלעוו ,ןעשנעמ ןעדמערפ ַא ,טסַאנ ןערעטנומ ,ןעדנוזעג ַא טָאטשנא
 -נַאדעג ענייז ןעיירטשוצ לעסיבַא םהיא לָאז רעכלעוו ןוא ןענעגעגעב וצ טפָאהעג

 -סיורא םהיא ןיא טעוװ רעכלעוו ,רעדורב ןייז טימ ןעגניירבראפ רָאג רע ףרַאד ,ןעק
 ןעפָא טעוו רע ןעכלעוו רַאפ ןוא ןעקנַאדעג עטסגיצרַאה עמַאס איד רעדיוו ןעפור

 רע טָאה סָאד ןוא .המשנ רעד ףיוא זיא םהיא ייב סָאװ סעלַא ןעגָאזסיױרא ןעזומ

 | ,ןהָאט וצ איוו טלהיפעג טינ טציא

 ,ןעלהיפעג עסואימ עכלעזַא רַאפ ןיילַא ךיז ןענעגנ טכַארבעגפיוא גידנעייז
 ןעהעזרעד רונ טָאה רע איוו ןוא ; רעמיצ-רעדָאפ ןיא ןעפָאלעגבָארַא ןיוועל זיא
 -רעפ דלַאב גנושיוטטנע עכילנעזרעּפ ןופ ?היפעג רעגיזָאד רעד זיא רעדורב םעד
 -קערש איוו .תונמחר ןופ ?היפעג םעד טימ ןערָאװעג ןעטיברעפ זיא ןוא ןעדנואווש
 -עגבא ןוא טייקרעגאמ ןייז טימ ןעהעזעגסיוא טינ רעהירפ טָאה רעדורב רעד ךיל

 "עב טעלעקס א ןעוועג זיא סָאד .רעגרע ןעוועג טציא ךָאנ רע זיא טייקטרהעצ
 .טיוה א טימ ןעניוצ

 ,ןעקַאנ ןערעגאמ ןייז טימ גידנעקוצ ,רעמיצרעדָאפ ןיא ןענַאטשעג זיא רע
 גיד'תונמחר רַאברעדנָאז טָאה ןוא ףרַאש ןעטלעקיװעגמורַא םעד ;ידנעּפעלשבָארַא
 ,ךילגינעהטרעטנוא .ױזַא ,דלימ ױזַא ,לעכיימש םעד גידנעהעזרעד .,טלעכיימשענ
 ,זלַאה ןייז ןעקיטש ןעמזַאּפס זַא ,טלהיפרעד ןיוועל טָאה

 טימ יַאלָאקינ טגָאזעג טָאה --- ריד וצ ןערהָאפ וצ ןעמוקעג ךיא ןיב --|
 םעד ןופ ןעגיוא איד גידנעזָאלבָארַא טינ עדנוקעז ןייק ףיוא ,עמיטש רעּפמוד ַא
 סעּפע בָאה רונ ,ןעמוק וצ ךיז ןעבילקעג גנַאל ןיוש בָאה ךיא --- םינּפ ס'רעדורב
 עג רע טָאה -- טרעסעברעפ דנעטיידעב ךיז ךיא בָאה טציא .טקניירקעג ץלַא
 ,דנעה ערעגַאמ ,עסיורג איד טימ דרָאב ןייז גידנעשיוו טנָאז

 גירעיורט ןערָאװעג זיא םהיא ןוא -- ,ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ,אי ,אי --
 טייקרעגאמ איד טלריפרעד טָאה ןוא רעדורב ן'טימ טשוקוצ ךיז טָאה רע ןעוו
 -כייל ? רַאברעדנָאז ,עסיורג ענייז ןעהעזרעד טנעהָאנ ױזַא טָאה ןוא רעּפרעק ןייז ןופ

 .ןעגיוא עדנעט
 םעד ןעבירשעג ןיוועל ןיטנַאטסנָאק טָאה םעד רַאפ ןעכָאוו עכילטע טימ

 .-עב ייז וצ טָאה סָאװ ,דנַאל לייהט םעניילק ַא ןופ ףיוקרעפ םעד ןופ זַא ,רעדורב

 -ינ .לעבור 2000 רהעפעגנוא קלח ןייז ףיוא סיורא םהיא טמוק ןעמַאזוצ טגנַאל
 .סָאד ןעמהענבא ןעמוקעג טציא סָאד זיא רע זַא ,טוהעלקרע םהיא טָאה יַאלָאק
 . "נָא םוא דרע איד ןערהירעב ,טסענ עשימייה ןייז ןעכוזעב ךילכעזטּפױה ןוא דלעג

 םהיא טָאה ןיוועל .טייקגיטעהט עדנעהעטשרָאפעב ןייז רַאפ טפַארק ךיז ןעמהענוצ

 רעדנוזעב סימ ןהָאטעגרעביא ךיז טָאה יאלאקינ .טעניבַאק ןיא טרהיפעגניירַא
 ענייז טמאקרעפ טָאה ,ןעוועג טינ רעהירפ לָאמ ןייק זיא םהיא טימ סָאװ ,גרָאז
 רעטנומ ןעוועג זיא רע .ןעביוא ףיורא גידנעלכיימש זיא ןוא ראָאה עכיילג ,ערעטיש

 ,דניק א ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו סקניידענ םהיא טָאה ןיוועל איוו ,ךילטרעצ ןוא
 .גידנעהעזרעד ,טייקריטיב ןהֶא טדערעג רע טָאדה שטיװַאנַאװיא ייגרעס ןעגעוו וליפא

 - טגערפעגכאנ ריז טָאה ןוא טסַאּפשעג רהיא טימ רע טָאה ַאנוָאליאכימ איפַאגַא
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 אנינעראק אננא

 ןיא שטיסינעד ןעפרַאּפ זַא ,טכירכַאנ איד .רענעיד עטלַא איד ןעכַאמ סע סָאװ
 ןייז ףיוא .םהיא ףיוא גנוקריוז עמהענעגנאנוא ןַא טכַאמעג טָאה ןענרַאטשענ

 .ךיז ֹוצ ןעמוקעג דלַאב רעבָא זיא רע .קערש טקירדעגסיוא ךיז טָאה םינּפ
 ךיילנ טָאה ןו ןעוועג טְלַא רהעז ןיוש זיא רע ---

 רעדָא שדוח ַא ןענניירברעפ ריד ייב לע ךיא ,אי -- ךערּפשעג םעד ןעטיבעג
 -רעפ ווָאקכאימ ךָאד טָאה רימ ,אוד טכייוו .אווקסאמ ןייק ךָאנרעד ןוא ,ייווצ

 ןעבעל ןיימ ךיא לע טציא .,ןעניד םהיא ייב לעוו ךיא ןוא עלעטש א ןעכָארּפש
 ךיא ,טסייוו אוד -- טצעזענטרַאפ רע טָאה -- ןענדרָאנייא שרעדנַא ץנַאג ןיוש
 .ךיז ןופ טרעטייוורעד ,טקישענקעװַא יורפ עניזָאד איד בָאה

 ? סָאווראפ ,ױזַא איוו ? אנוועיַאלָאקינ ַאירַאמ ---

 ַא ןהָאטעגנָא רימ טָאה ! רעמיצנעיורפ ענרוקסַאּפ א זיא סָאד ,ךַא ---
 .טייקכילמהענעגנַאנוא עסַאמ

 -ייז סָאד ןעטייקכילמהענעגנאנוא ראפ סָאװ סלהעצרעד טינ רעבָא טָאה רע
 -ָאקינ ַאירַאמ ןעבירטענסיורא טָאה רע זַא ,ןעגָאז טנַאקעג טינ טָאה רע .ןעוועג ןענ
 -טּפיוה ןוא ,עעהט ןעכַאװש טגנַאלרעד םהיא טָאה איז סָאװ ,רַאפרעד ַאנוועיאל

 ןעקנַארק א איוו טנעידעב ןוא סלעדנַאהעב םהיא טָאה איז סָאװ ,ראפרעד ךילכעז
 -טסבלעז ,ןעבעל ןיימ ןערעדנע ןעצנַאג ןיא ןײמעגלַא ןיא טציא ךיא ליוװ טנייה --
 -נָא סָאװ רעבָא ,עלַא איו ױזַא ןרעלהעפ ןעננאנעב בָאה ךיא זַא ,ךילדנעטשרעפ
 ,טינ ךימ טרעמיק סָאד ןוא ,ךַאו עטצעל איד זיא סָאד ,ןענעמרעפ טגנַאלעב
 ,טָאג ןעקנַאד ,ךיז טרעסעב דנוזעג ןיימ ןוא ,דנוזעג ןייז רונ לָאז סע ןעוו

 -|צ טנאקעג טינ סָאה רעבא ,טכארטענרעביא ןוא טרעהעג טָאה ןיוועל
 טאה רע ,עגיבלעזסאד טלהיפרעד טאה יאלָאקינ םינּפא .ןענָאז וצ סאוו ןעטכארט
 ןיוועל ןוא ,ןעטייהנעגעלעגנַא ענייז ןענעוו רעדורב ןייז ןעגערפוצסיוא ןעביוהעגנָא
 ןעדייר סנאקעג רע טָאה םהיא טימ םוראוו ,ךיז ןעגעוו ןעדייר וצ ןרעג ןעוועג זיא
 רע סאוו ןוא רענעלּפ ענייז ןעיאלאקינ טלהעצרעד טאה רע .טייהרעטלעטשראפ
 | 7 ,טוהט

 טימרעד ךיז טאה רע זא ,ןעוועג גיטנעק רונ ,טרעהעג טָאה רעדורב רעד
 יוזא ןוא ךילבייל יוזַא ןעוועג ןענייז ןעשנעמ ייווצ עגיזָאד יד .טריסערעטניא טינ |
 -יטש רעד ןופ ןָאט רעד ,גנוגעוועב עטסנעלק יד זא ,ןעטייווצ םוצ רענייא טנעהָאנ
 טגאזעג טנאקעג טאה סאוו סעלא רעדייא רהעמ ןעדייב ראפ טדערעג טָאה עמ
 .רעטרעוו ןיא ןערעוו

 ןוא טייהקנארק סיאלָאקינ : קנאדעג ןייא ןעוועג ןעדייב ייז ייב זיא טציא
 -עג ערעדנַא עַלַא טלעקנודרעפ טָאה סָאד ןוא ,טיוט ןייז ןופ טייקטנעהָאנ איד
 -עוו ןעדייר וצ טנאוועג ןעבָאה רעטייווצ רעד טינ ןוא רענייא טינ רעבָא .ןעקנאד
 םער גידנענהָאמרעד טינ ,טדערעג ןעבָאה ייז סאוו ,םעלא םוראד ןוא ,םעֶד ןעג
 ןיא םוראד .שלאפ ןעוועג זיא ,ּפעק ערעייז ןעמונרעפ טאה סאוו ,קנאדעג טּפיױה
 טפראדעג טָאה'מ ןוא דנעבַא רעד טגידנעעג ךיז טָאה'ס ןעוו ,ןעוועג ןרעג ױזַא ןיוועל
 -יפִא ןייק ףיוא ןוא ןעשנעמ ןעדמעדרפ ןייק טימ רע זיא ,להָאמ ןייק .ןעפָאלש ןהעג
 -ענייא ןייז טימ ןעוועג זיא רע איוו ךילריטַאננוא יוזא ןעוועג טינ טיזיוו ןעלעיצ
 -טּפיוה םעד ךיז ןיא טקיטשרעפ ןעבאה עדייב ייז סאוו םעד רעביא ,רעדורב םענ
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 ןעדנעברעטש ןייז ףיוא ןענייוו טלאוועג ךיז טָאה ןעניוועל .ןעניז רעייז ןופ ,קנאדעג
 ןעדייר ןוא ךערּפשעג ןייז טרעה רע איוו ְךיִז ןעכַאמ רע טָאה טזומעג ןוא ,רעדורב

 | .ןעבעל ןייז ןענדרָאנייא טציא טעװ רע איוו םעד ןעגעוו רָאג םהיא טימ
 ,טצייהעב ןעוועג זיא רעמיצ ןייא זיולב ןוא יור טפול איד ןעוועג זיא זיוה ןיא

 רעדורב רעד ,רעמיצפָאלש ןייז ןיא ןעמָאלש טקישעגקעווא רעדורב םעד ןיוועל טָאה

 טָאה ןעפראוועג רונ ,טינ וצ ןעפָאלשעג רע זיא וצ רעבָא ,ןעפַאלש טגעלעג ךיז טָאה
 ןעטסוהבָא טנעקעג טינ טאה רע ןעוו ןוא ,טסוהעג טָאה ,רעקנארק ַא איו ךיז רע

 טָאה ,טצפיזעג רעווש טאה רע ןעוו ,?הָאמ סעכנַאמ .טמורבעג סעּפע רע טָאה ,ךיז

 -עג םהיא טָאה ץעכייל איד ןעוו ?הָאמַא ןוא "! טָאנ ןיימ ,ךֵא , : טדערעג רע
 גנאל טָאה ןיוועל "! ?עפייט ,ךא , ,טמורבעגסיורא סורדרעפ טימ רע טָאה ,טקיטש
 רהעז ןעוועג ןענייז ןעקנאדעג ענייז .םהיא וצ ךיז נידנערעהוצ ,ןעפָאלשענ טינ
 --- רעגיבלעזרעד ןעוועג זיא קנאדעג רעדעי ןופ זָאלסױא רעד רעבָא ,ענעדעישרעפ
 ,טיוט

 -רָאפ םהיא ךיז טאה ,סעלא ןופ ףוס רעכילדיימרעפנוא רעד סלא ,טיוט רעד
 -יזַאד רעד ןוא .טפארק דענעטירטשעבנוא ןַא טימ להָאמ ןעטשרע םוצ טלעטשעג

 -לעוו ,רעדורב ןעטבעילעג םעד ןיא ,דנעזעװנַא ןעוועג ָאד זיא רעכלעוו ,טיוט רעג
 -ייט םעד סאד ןוא טָאג סאד טייהנהעוועג טיול טפור ןוא ףָאלש ןופ טצכערק רעכ
 .טלעטשעגרָאפ רעמיא סאד ךיז טָאה םהיא יו ,טייוו יוזא טינ רָאג ןעוועג זיא ,לעפ

 טנייה טינ .טלהיפעג סאד טאה רע -- ןיילא םהיא ןיא ךיוא ןעווענ זיא טיוט רעד
 .סנייא ץלַא טינ זיא סָאװ ,םורא רדָאי גיסיירד ןיא זיא---ןעגרָאמ טינ ,ןעגרָאמ זיא

 רע טאה סאד ,טיוט רעכילדיימרעפנוא רעניזָאד רעד סניוזא סאד זיא סאוו ןוא
 רונ ,םעד ןענעוו טכַארטעג טינ לָאמ ןייק רונ טינ טָאה ןוא ,טסואוועג טינ רונ טינ
 .םעד ןעגעוו ןעטכארט וצ טגאוועג טינ טאה ןוא טנעקעג טינ טָאה

 ,ןעסענרעפ ךיז בָאה ךיא ןוא ,ןהָאטפיוא סָאװ ?יוװ ךיא ,טײברַא ךיא,
 ",טיוט --- זַא ,ןעגידנע ךיז טעוו סעלא

 ןוא טגיובעגפיונוצ ,לעטעב רעד ףיוא רעטסניפ רעד ןיא ןעסעזעגנ זיא רע
 םעד גידנעטלאהנייא ,טכארטעג ,טכארטענ טאה ןוא ,עינק ענייז ןעמונעגמורא טאה
 רע רהעמ סָאװ רעבָא .ןעקנַאדעג ענייז ןופ גנוגנערטשנא רעד רעביא םעהטָא
 םהיא זיא רערהעלק ץלַא  ןעקנַאדעג ענייז טגניירטשעגנָא טָאה

 יעגראפ טייקכילקריוו רעד ןיא ךיז טָאה רע זא ,יוזא יקַאט זיא סאד זא ,ןעראוועג
 סע זא -- ןיא סאד ןוא ,דנַאטשמוא ןעקניניילק ןייא ןעזָאלעגייברעפ טָאה ,ןעס
 -וצנֶא הטרעוו טינ זיא סע זא ,ןענידנע ךיז טעוװ סעלא ןוא טיוט רעד ןעמוק טעוו
 סאד ,אי .ךילגעמ טינ ןפוא םושב זיא וצרעד ןעפלעה זא ןוא זיא טינ סאוו ןעביוה
 .ױזַא זיא סאד רעבָא ,ךילקערש זיא

 "?ןהָאט סאוו ? ןהָאט טציא ךיא לָאז עשז סאוו ,ךָאנ ךָאד בעל ךיא רעבָא,
 ןוא טכיל ַא ןעדנוצעגנָא טאה רע .גנולפייווצרעפ טימ ךיז וצ טדערעג רע טאה --
 ןייז ןעקוקעב וצ ןעביוהעגנָא טאה ןוא לעגעיּפש םוצ ןעננאנעגוצ טייהרעליטש זיא
 רע .רָאָאה עיורג ןעוועג ןיוש ןענייז ןעפיילש איד ןיא ,אי .ראאה ענייז ןוא םינּפ
 חלוכמ ןעביוהעגנָא ןיוש ןעבָאה רענהייצ עטשרעטניה איד ,ליומ םעד טנעפעעג טָאה

 לעיפ ךָאנ ,אי ,דנעה עגיטפערק-לוקסומ ענייז טעקאנ טקעדעגפיוא טאה רע .ןערעוו
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 רעווש ױזַא טרָאד טמעהטַא רעכלעוו ,ןעקנילָאקינ ייב רעבָא ,אי .ןַארַאפ טפַארק
 ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע ןוא .רעּפרעק רעדנוזעג ,רעניטפערק ַא ןעוועג ךיוא ךָאד זיא
 --םיוא ,ןעטראוו ןענעלפ ייז יו ,רעדניק עניילק סלא ןעליּפש ךיז ןענעלפ ייז איוו
 טגעלפ רע איוו ןוא .רהיט ןופ סיורא לָאז רָאדָאיפ זא ,הירפ רעד ןיא גידנעהעטש

 ןוא ךאלעשיק טימ ןרעדנַא םעד ןיא רענייא ןעפראוו ןעביוהנָא ייז ןעגעלפ סיורא
 ןוא ,ןעבעל ןופ קילג ןופ ןייזטסואוועב ס ָאד ןענערב איד רעביא טשיורעג טָאה סע

 ןוא סאוו גידנעסיוו טינ ,ךיא ןוא .,,טסורב עטסוּפ ,עטמירקוצ עניזָאד איד טציא

 | "..ןייז טעוו רימ טימ איו
 ,םורא טרָאד ךיז וטסּפעלש סאוו ! ?עפייט םוצ ,ַא ! אכרק ! אכ"ק --

 .עמיטש סרעדורב םעד ןעירשעגוצ םהיא טָאה -- ? טינ וד טספָאלש סאווראפ
 .טינ ךיז טפָאלש סע ,טינ סייוו ךיא ,יוזא ---
 ,קוק ַא ביג ,טינ טציא ןיוש ץיווש ךיא ,ןעפָאלשעג טונ בָאה ךיא ןוא ---

 ? סייווש ןייק ָאטינ ,דמעה איד ןָא ּפַאט

 ןעשַאלרעפ טָאה ,ךיז וצ קעווא זיא .דמעה ןייז ןהָאטעג ּפַאט ַא טָאה ןיוועל
 רהָאלק זיא םהיא ראפ סאוו-רונ .ןעפָאלשעג טינ גנאל ךָאנ רעבָא טָאה ,טכיל איד
 עראבזיילנוא עיינ ַא ןעמוקעגפיוא ןיא סע יוװ ,ןעבעל ןצ יו ענארפ איד ןעראוועג
 ,טיוט רעד -- ענארפ

 ךיא 5 עשז-איוו ,ןעברַאטש גנילהירפ וצ טעװ רע ,ונ ;טברַאטש רע ,ונ,
 ? םעד ןעגעוו ךיא סייוו סאוו ? ןענָאז םהיא ךיא ןעק סאוו ? ןעפלעה םהיא
 ."טריטסיזקע סָאד זַא ,ןעסעגרַאפ ןעוועג רָאג בָאה ךיא

,2 

 -עננאנוא לָאמ עכנַאמ ןיא סע ביוא זַא ,טקרעמַאב גנַאל ןיוש טָאה ןיוועל
 ייז ןעלעוו ,גיבעגכָאנ ןוא גינעהטרעטנוא לעיפוצ ריד ןענייז ןעשנעמ סָאװ ,םהענ
 ,סעֶלַא וצ ךיז ןעדניבוצ ןוא ןעננורעדַאפ ערעייז טימ ךילנערטרענוא ןערעוו דלַאב
 רעד ןיא ןוא .העדורב ן'טימ ןעפערט ךיוא טעוװו סָאד זַא ,טלהיפענ טָאה רע
 -רָאמ ףיוא ןיוש .ננַאל טינ טרעיודעג טייקדלימ ס'רעדורב םעד טָאה טייקכילקריוו
 "ורב םוצ ןעדנובעג ןויכ ַא טימ ךיז סָאה ןוא ,טכַארצעגפיוא ןערָאװעג רע זיא ןעג
 ,רעצעלּפ עטסקנַארק ענייז אקוד גידנערהירנָא ,רעד

 .ןעטכיררעפ טנעקעג טינ סָאד טָאה ןוא גידלוש טלהיפעג ךיז םָאה ןיוועל
 ןעטלָאװ ןוא טלעטשרַאפ טינ עדייב ךיז ןעטלָאװ ייז ןעוו זַא ,טקהיפעגנ טָאה רע
 טקוקעג טינ רהעמ ייז ןעטלָאװ ,ןעלהיפ ןוא ןעטכַארט ייז סָאװ סָאד טדערעג
 אוד , : ןעגָאז זיולב טלָאװ ןיטנַאטסנָאק ןוא ,ןעניוא איד ןיא ןרעדנַא םעד רענייא

 : ןרעפטנע זיולב טלָאװ !?ילָאקינ ןוא "} ןעברַאטש טסעוװ אוד ,ןעברַאטש טסעוו
 ןוא '! ארומ בָאה ךיא .ארומ בָאה ךיא רעבָא ,ןעברצטש לעװ ךיא זַא ,סייוו ךיא
 ןפוא ן'ַאזא ףיוא רעבָא .ןעדייר טינ ךַאז ןייק ןעגעוו רהעמ ייז ןעטלָאװ רעטייוו
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 טָאה רע סָאװ ,סָאד ןהָנט וצ טכוזעג ןיוועל סָאה םורָאד ןוא טינ ןעמ ןָאק ןעבעל

 -ָאה ערעדנַא סָאװ ןוא ,טנעקעג טינ טאה ןוא ןהָאט וצ טכוזעג ןעבעל ןעצנַאג םעד

 .טכוזעג טָאה רע .ןעבעל טינ ןעמ ןָאק םעד ןהִא םוראוו ,ןהָאט טנָאקעג טוג ױזַא ןעב

 ,טלהיפעג טייצ עצנַאג איד טָאה רע ןוא טכַארטעג טָאה רע סָאװ סָאד טינ ןעדייר וצ

 ישלַאפ רעגיזָאד רעד ןיא םהיא טּפַאכ רעדורב ןייז זַא ,שלַאפ סיױרַא טמוק סָאד זַא

 | .טציירעגפיוא ןופרעד טרעוו ןוא טייק

 טָאה ןוא רעדורב םעד ןעפור טזָאלעג יַאלָאקינ טָאה גָאט ןעטירד םעד ףיוא

 ןעלייהטרוא וצ ןעביוהעגנָא רונ טינ טָאה ןוא רענעלּפ ענייז טנָאזעג רעדיוו םהיא

 .םזינומָאק טימ םהיא ןעשימרעפ וצ ןעביױהעגנָא ןויכ ַא טימ טָאה רונ ,םהיא

 -ַאקוצ םהיא טסָאה ,קנַאדעג ןעדמערפ ַא ןעמונעג זיולב טסָאה אוד --

 .ןערעוו טסַאּפעגנָא טינ ןָאק רע ואוו סרָאד ןעסַאּפנָא םהיא טסליוו ןוא טעשטעל

 סעכילטפַאשניימעג ןייק רָאג טָאה סָאד זא ,ךָאד ריד גָאז ךיא רעבָא -- | 

 ןופ ,לאטיּפַאק ןופ ,םוהטנעגייא ןופ טייקגיטכערעג איד בא ךָאד ןענעקייל ייז .טינ

 ןערילוגער זיולב ליוו ןוא טפַארק-בירט טּפיוה איד בא טינ ןעקייל ךיא ןוא ,השורי

 | | | י .טײברַא איד

 טסָאה ,קנַאדעג ןעדמערפ א ןעמונעג טסָאה אוד ,סע ךָאד זיא סָאד ---- |

 אוד ןוא ,טּפַארק ןייז טהעטשעב סע סָאװ ןופ ,סעֶלַא ןעטינשעגבָארַא םהיא ןופ

 -נעּפוצ ,יאקָאקינ טגָאזעג טָאה --- סעיינ סעּפע זיא סָאד זַא ,ןעסעומשנייא טס?יוו

 - .ךוטזלַאה ןייז סעכ טימ גיד

 | ...םעכילטּפַאשניימעג ןייק רעבָא טָאה קנַאדעג ןיימ זַא ---

 ןייב ןוא גיכעטש יַאלָאקינ טגָאזעג טָאה --- ןעטסנינייוו טרָאד ,טרָאד ---

 וצ ױזַא ,טכַארּפ ןַארַאפ ןעטסגינייוו זיא טרָאד -- ןעניוא .איד טימ גידנעצעלג)

 זא ,ןייז ןָאק סע .סעטפאהלעפייווצ ןייק ,טיײקרהָאלק ,טכַארּפ עשירטעמַאעג ןעגָאז

 "רעפ רעצנַאג רעד ןופ ןַאק ןעמ זַא ,ןעמהעננָא רימָאל ,ונ .עיּפָאטוא ןַא זיא סָאד

 - טעװ ןַאד ,עילימַאפ סיוא ,םוהטנעגייא סיוא : ַאזַאר ַאלובַאט ןעכַאמ טייהנעגנַאג -

 ..:ָאטינ ךַאז ןייק רָאג ךָאד זיא ריד ייב רעבָא .ןעטכירנייא טיײברַא איד ךיז

 ןייק ןעוועג טינ להָאמ ןייק ןיב ךיא 4 אוד טשימוצ רעבָא סָאװ וצ ---

 | | :י יי ,טסינומָאק

 רעבָא ,גיטייצהירפ וצ זיא סָאד זַא ,ןעקרענַא ןוא ןעוועג ןיב ךיא ןוא ---

 עטשרע איד ןיא םוחטנעטסירק סָאד איו ,טפנוקוצ ַא טָאה ןוא גיטפנינרעפ זיא סע

 : | . .עטרעדנוהרהָאי

 ןערעוו טכַארטעב ףרַאד טפַארק-סטייברַא איד זַא ,ןָא זיולב םהענ ךיא --

 -סיוא ,איז ןעשרָאפסיױא ,טסייה סָאד ,טקנוּפדנַאטש ןעכילטּפַאשנעסיװרוטַאנ ןופ

 | ...ןוא ןעטפַאשנעגייא ערהיא ןעניפעג

 רַאפ ןיילַא טניפעג טּפַארק עניזָאד איד סיזמוא ןיטולח? זיא סָאד --

 .גנולקיווטנע רהיא ןופ ןעפוטש אייז טיופ טייקגיטעהט ןופ ןעמרָאפ עסיוועג ךיז

 ? אוד טסכוז עשזיסָאװ --- םוטעמוא איו ױזַא ךיוא סָאד ךיז טלעקיווטנע זנוא ייב

 ןיא םוראוו ,רעטרעוו עגיזָאד איד ייב +יז טציהוצ גנולצולּפ טָאה ןיוועל =

 רע זַא ,תמא ןַא -- ,תמא ןַא סָאד זיא רעמָאט טָאהעג ארומ רע טָאה ןעצרַאה |

 ןופ ןעמרָאפ עטמיטשעב ןוא סומזינוטַאק ןעשיווצ ןעריפנַאלַאב טלָאװעג טָאה
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 .ךילנעמ טינ עקַאט סָאד זיא טכיילעיפ ןוא --- םוהטנעגייא
 םעד ןופ ןוא ןענעווטניימ ןופ רַאבטכורפ ןעטייברַא וצ ןעלטימ ךוז ךיא --- |

 ,גיציה טרעפטנעעג רע טָאה -- ..,ןעטכירנייא ליוו ךיא .,ןענעוו רעטייברַא

 טסָאה אוד ,ךַאפנייא ויא סָאד ; ןעטכירנייא טינ אוד טסליוװ ךאז ןייק ---
 זַא ,ןעזייוו טסליוו ,לעניגירא ןייז ץלַא טסליװ ,טבעלעג ױזַא ןעבעל ןעצנַאנ םעד
 .עעדיא ןַא טימ טסריטַאולּפסקע רונ ,םירעיוּפ איד טושּפ טינ טסריטַאולּפסקע אוד

 -טנעעג טָאה -- !םעד ןענעוו ףיוא רעה ןוא ,אוד טסניימ ױזַא ,ונ ---
 -  .טגנירּפש קַאב רעקניל ןייז ןופ לעקסומ ַא זַא טלהיפעג טָאה ןוא ןיוועל טרעפ

 -רעביא ענייק טינ טציא טסָאה ןוא להָאמ ןייק טַאהעג טינ טסָאה אוד ---
 .עּבעיל-נענייא ןייד ןעלציק רונ טספרַאד שאוד ; ןעננוגייצ

 | ! הורוצ ךימ זָאל ,ױזַא ןייז לָאז ,ונ ---

 םוצ ריד העג ןוא ,ןעוועג טייצ גנַאל ןיוש .,ןעזָאל הורוצ ךיד ךיא לעוו ---
 ,ןעמוקעג רעהַא ןיב ךיא סאו ,רונ ךיס טסירדרעפ סע !לעפייט

 טָאה ,רעדורב םעד ןעניחורעב וצ טכוזעג טינ ךָאנרעד טָאה ןיוועל איוו
 טָאה רע ; ןעסיוו סינ ךַאז ןייק ןופ ןוא ןערעה טלָאװעג טינ ךַאז ןייק יאלָאקינ
 -עג טָאה ןיטנַאטסנָאק ןוא ,ךיז ןהענוצ וצ זיא עטסעב סָאד זַא ,ט'הנעט'עג ץלא
 .ןעבעל סָאד ןערָאװעג ךילנערטרענוא ךַאפנייא זיא רעדורב ןייז רַאפ זַא ,ןעהעז

 ןעו ,ןערהָאפ וצ טכַאמעג ניטרַאפ ןעצנַאנ ןיא ןיוש ךיו טָאה יַאלָאקינ

 ןעטעבעג ךילריטַאננוא םהיא טָאה ןוא םהיא וצ ןעמוקעג רעדיוו זיא ןיטנַאטסנָאק
 .טגידיילעב זיא טינ סָאו טימ םהיא טָאה רע ביוא ,גנוהייצרעפ םוא

 -עג לעכיימש א טָאה ןוא יַאלָאקינ טגָאזעג טָאה ! הטומסיורג ,ַא --- |
 -עגרַאפ םעד ןהָאט ריד ךיא ןָאק ,טכערעג ךיז ייב ןייז טסליוװ אוד ביוא --- ןהָאט
  ךיא ,ןעביילב טינ ָאד ןענעווטסעד ןופ לע ךיא ןוא .טכערעג טסיב אוד ,ןעגינ
 ! קעװַא רהָאפ

 .וא טשוקוצ םהיא טיס יַאלָאקינ ךיז טָאה ןערהָאפ עמַאס ן'ראפ זיולב

 : רעדורב ן'פיוא גיד'ןהָאט קוק ַא טסנרע רַאברעדנָאז ננולצולּפ טגָאזעג טָאה
 ןייז ןוא --- ! ַאיטסָאק ,ןעטכעלש וצ טינ ךימ ןָאמרעד ןעגעווטסעד ןופ ---

 | .ןהָאטעג רעטיצ א טָאה עמיטש

 -עג טנָאזענסיורא ןענייז סָאװ רעטרעוו עגיצנייא איד ןעוועג ןענייז סָאד
 ןיא רעטרעוו עגיזָאד איד ןיא זַא ןענַאטשרעּפ טָאה ןיוועל ,גיטכירמיוא ןערָאװ
 ןייז ןָאק סע ןוא ,טכעלש זיא רימ טימ זַא ,טסייוו ןוא טסהעז אוד , : ןעטלַאהעב

 ןוא ןענַאטשרעּפ סָאד טָאה ןיוועל ."ןעהעז טינ רהעמ ןיוש ךיז ןעלעוו רימ זַא
 שוק ַא לָאמַא ךָאנ טָאה רע .ןעגיוא ענייז ןופ ןהָאטעג םָארטש ַא ןעבָאה ןערהערט
 ןוא ןעגָאז וצ איוו ןוא סָאװ ססואוועג טינ רעבָא טָאה רע ,ועדורב םעד ןהָאטעג

 | ,רעדורב םעד ןעגָאז טנַאקעג טינ טשינרָאנ טָאה !

 -ענבא ןיוועל זיא .,עזיירבא ס'רעדורב םעד ךָאנ גָאט ןעטירד םעד ףיוא
 םענייא טימ טנעגעגעב ךיז רע טָאה ןהַאבנעזייא ן'פיוא .,דנַאלסױא ןייק ןערהָאפ
 -נואוורעפ ךיז טָאה רענעי ןוא ,דניקרעטסעווש ַא סיטיק ,סעקינווָאנישט איד ןופ
 .ןעהעזסיוא ןעטרעיורטרעפ ס'ניוועל ףיוא טרעד

 ,ןהָאטעג גערפ א יקצַאברעשטש םהיא טָאה -- ? ריד טימ זיא סָאװ --
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 ףיוא ךיז ןעהערפ וצ סָאװ ןופ ןַארַאפ גינייוו זיא סע ,ױזַא ,טשינרָאג --
 -  .טלעװ רעד

 אוד טסעוו ,זירַאּפ ןייק רימ טימ רהָאפ ,הברדא ?גינייוו טסייה סָאװ ---
 .ךַאלהערפ איוו ןהעז

 .ןעברַאטש וצ טייצ ןיוש זיא רימ ,טגידנעעג ןיוש בָאה ךיא ,ןיינ --
 וקצַאברעשטש טכַאלוצ ךיז טָאה --- ! תונמאנב ,לַאפנייא ןַא זיא סָאד --|

 .ןעביוהוצנָא וצ טשרע ךיז ביילק ךיא---
 ךיא סייוו טציא רעבָא .גנַאל טינ טניימעג ױזַא ךיוא ןייֵלַא בָאה ךיא -- | -

 .ברַאטש ךיא זַא
 רעטצעל רעד ןיא סכַארטענ טָאה רע סָאװ טנָאזענ/ ךילקריוו טָאה ןיוועל

 םהיא רַאפ טָאה טייקרעטסניפ ןימ ַא .טיוט םעד ןעהעזעג סעֶלַא ןיא טָאה רע .טייצ
 ךיז רע טָאה טייקרעטסניפ רעגיזָאד רעד תמחמ עקַאט רעבָא .סעלַא טקעדרַאפ
 םעד סלַא ,ןַאלּפ ןייז ןופ גנוטײברַאסיוא רעד רַאפ טּפַאכעגנָא רעקרַאטש ךָאנ
 -ענ ךיז טָאה רע ןוא ןעבעל ןיא ןעבילבעג םהיא זיא סָאװ רונש-טכיר ןעניצנייא

 .ןעטפערק עלַא טימ םהיא רַאפ ןעטלַאה
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 לייהט רטשרטפ

 ןייא ןיא ןעבעל וצ טצעזעגטרָאפ ןעבָאה ,יורפ ןוא ןַאמ ,סנינעראק איד
 רדמערפ גידנעטשלאפ ןעוועג ןענייז רעבָא ,גָאט ןעדעי טנעגענעב ךיז ןעבָאה ,זיוה
 ,פענער ַא טכַאמעג ךיז טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ,ןעטייווצ םוצ רענייא
 ןעבָאה טינ לָאז טפַאשרענעיד איד ידכ ,יורפ ןייז טימ ךיז ןעהעז וצ גָאט ןעדעי

 ןעסע וצ ןעדיימוצסיוא ןעהעזעג טָאה רע רעבָא ,תורעשה ןעכַאמ וצ טכער ןייק
 ייסקעלא ןיא ןעמוקעגניירַא סינ לָאמנייק ןיא יקסנָארוו .,םייהרעד ןיא סנאטימ
 ןרעסיוא םהיא טימ ןעהעז ךיז טגעלפ ַאננַא רעבָא ,זיוה סעשטיווָארדנַאסקעלַא

 ,טסואוועג סָאד טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא ןוא זיוה
 ייז ןופ רענייא ןייק ןוא ,יירד עלַא רַאפ סענרעטַאמ ַא ןעוועג זיא סָאד

 ,ענַאל אזא ןיא ןעמעלוצכרוד גָאט ןייא ןייק ןליפַא דנַאטש םיא ןעוועג טינ טלָאװ
 ףיוא ןיולב זיא סָאד זַא ןוא ןעטייב ךיז טעוו סָאד זַא טרַאוװרע טינ טלָאװ רע ביוא
 שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא .ןהענייברעפ טעװ עכלעוו ,ענַאל ערעווש ַא עלייוו ַא
 טהעג סעלַא איוו ױזַא רעבירַא טעוו טפַאשנעדייל עניזָאד איד זַא ,טרַאװעג טָאה
 -נוא ןעביילב טעװ ןעמָאנ ןייז ןוא ןעסעגרַאפ םעד ןענעוו ןעלעוו עלַא זַא ,רעבירַא
 -עוו רַאפ ןוא ןעגנַאהעגבָא ןיא עגַאל עניזָאד איד ןעמעוו ןופ ,ַאננַא .טקעלפרעפ
 סע טָאה ,ןעמעלא רַאפ איוו סענעמוקבָא ערעסערג א ןעוועג זיא ענַאל איד ןעמ
 ןעוועג טייקטסעפ טימ זיא רונ טרַאוװרע רונ טינ טָאה איז ?ייוו ,ןענָארטעגרעבירַא

 ןערעוו סעלַא טעװ סע ןוא ןרעטנאלּפסיוא ךיז ןעכינ ןיא טעװ סעֶלַא סָאד זַא ,רעכיז !

 .,טרהעלקרע ןוא רהָאלק

 עגַאפ עטרעטנאלפרעפ איד ױזַא איוו טסואוועג טינ טמיטשעב טָאה איז
 סעּפע סָאד זַא ,טסעפ ךילרעכיז ןעוועג זיא איז רעבָא ,ןערעטנאלּפסיוא ךיז טעוו
 ןעמוק טעװ סעּפע סָאד זַא ןוא ךַאז עצנַאג איד ןעזייל טעװ סָאװ ,ןעמוק טעוו
 סולפנייא רהיא רעטנוא ןעוועג גיליוונוא זיא רעכלעוו ,יקסנָארוװ .ךינ רהעז ,דלַאב
 סע סָאװ ,םהיא ןופ גיגנעהבא טינ זיא סָאװ סעכלעזַא סעּפע טרָאוװרע ךיוא טָאה
 | .ןעטייקנירעווש עלַא ןעזייל טעוו

 .גילייווגנַאל רחעז ךָאוו ןייא טכַארברעּפ יקסנָארוװ טָאה רעטניוו ןעטימ ןיא
 -נעלסיוא ךַא ןופ רעמיילגעב רענידנעטש א ןייז וצ טרידנַאמַאק םהיא טָאה ןעמ
 טפרַאדעג םהיא טָאה רע ןוא גרובסרעטעּפ טכוזעב טָאה רעכלעוו ,ץנירּפ ןעשיד

 -ענוצ ןיקסנָארװ טָאה ןעמ .,גרובסרעטעּפ ןופ ןעכַאז עטסעטמהירעג איד ןעזייוו
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 ןעלבַאטקעּפסער ַא ןופ ןעוועג ןיילַא זיא רע לייוו ,רַאפרעד ץינירּפ םעד וצ ; טלעטש

 ךיז ןעטלַאה ֹוצ םייקגיהעפ איד טַאהעג רע טָאה םעד רעסיוא ; ןעהעזסיוא

 -רעפ וצ איוו טינעג ןיוש ןעוועג רע זיא וצרעד ןוא טייקכילפעה ןוא עדריוו טימ

 ןעהעזעגסיוא םהיא טָאה טכילפּפ ןייז רעבָא .ןענַאזרעּפ עכלעזַא וצ ךיז ןעטלַאה

 ןעמ סָאװ ןעגעוו ,ךַאז ןייק ןעזָאלכרוד טלָאװעג טינ טָאה ץנירּפ רעד .רעווש רהעז

 ןוא ; דנַאלסור ןיא ןעהעזעג סָאד רע טָאה : ןהָאט גערפ ַא םייהרעד ןיא םהיא ןָאק

 "עג רעד טימ ךילגעמ לעיפיוו ףיוא ןעצונעב טלָאװעג ןייֵלַא ךיז רע טָאה וצרעד

 ,םנעגינעגרעפ עשיסור ןופ ןעבָאה האנה ןוא טייהנעגעל

 -רעד-ןיא ..ןעכַאו עדייב ןיא רערהיפ ןייז ןייז טּפרַאדעג טָאה יקסנָארוװ

 .ייז ןעגעלפ סדנעבַא ןוגג רעצעלּפ עטמהירעב ןעקוקעב ןערהָאפ ייז ןענעלפ הירפ

 טנעבייצעגסיוא ךיז סָאה ץנירּפ רעד .םיגונעת עלַאנָאיצַאנ ןיא ןעגילייהטעב ךיז

 קיטסַאנמיג ךרוד ; ןעצנירּפ ןעשיווצ וליפא דנוזעג ןעכילנהעוועגרעסיוא ןייז טימ

 ,טפַארק ַאזַא טלעקיווטנע ךיז ןיא רע טָאה רעּפרעק ןייז ןעגעלפּפ טוג ךרוד ןוא

 ,סָאמ רעד רעביא סנעגינעגרעפ טכיורבעג טָאה רע סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ זַא

 עשידנעלָאה עגיצנַאלג ,ענירג ,עסיורג ַא איו שירפ ןעוועג ןענעווטסעד ןופ רע זיא

 .עקרעגוא

 איד ןופ ענייא זַא ,ןענופעגסיוא טָאה ןוא טזיירעג לעיפ טָאה ץנירּפ רעד

 -געמ איד זיא ןעלטימ-עזייר עטכייל עניטציא איד ןופ ןעטייקכילמעווקעב טּפיױה

 - טרָאד טָאה ןוא ןעינַאּפש טכוזעב טָאה רע .סנעגינגרעפ עלַאנָאיצַאנ ןופ טייקכיל

 ַא טימ טפַאשטנַאקעב עטנעהָאנ ןעסָאלשעג ןוא סאדאנערעפ טעטלַאטשנַארעּפ

 יָאשרעד רע טָאה ץייווש רעד ןיא .ןילאדנאמ טלעיּפשעג טָאה סָאװ ,עקלאינַאּפש

 "ייר ןעגנורּפשעג ,סעפייר ףיוא טגָאיעג ךיז רע טָאה דנַאלגנע ןיא .אזמעג ַא ןעס

 ןעסָאשעגסיוא עטעוו ַא ןיא טָאה ןוא סנַאקרַאּפ רעביא קַארפ ןעטיור א ןיא גידנעט

 רע ןזיא ןעידניא ןיא ; םערַאה םעד טכוזעב רע טָאה ייקרעט ןיא ; ןענַאזַאפ 0

 ןעסינעג טלָאװעג רע טָאה דנַאלסוה ןיא טציא ןוא ,טנַאפלע ןַא ףיוא ןערהָאפעג

 .םינונעת עשיסור עלעיצעּפס

 -עינָאמערעצ טּפיױה ןייז סלַא ,עבַאנפיוא ערעווש ַא טָאהעג טָאה יקסנָארוװ

 -עישרעפ עכלעוו ,סנעגינעגרעפ ענעדעישרעפ איד ןעלייהטוצנייא איוו ,רעטסיימ

 ןערהָאפ .םיגונעת עשיסור סלַא ןעגָאלשעגרָאפ ץנירּפ םעד ןעכָאה ןענַאזרעּפ ענעד

 רעישעג ןעכערב טימ יירוכיש ןוא רענייניצ ,דגַאי-ןערעב ,סענילב ,סעקיארט ףיוא |

 דור םעד טסַאּפענוצ טכייל רהעז ךיז טָאה ץנירּפ רעד ןוא .ןפוא ןעשיסור ן'פיוא

 סיוש ן'פיוא ךיז וצ טצעזעגקעװַא טָאה ,רעישעג טרעטעמשוצ טָאה ,טסייג ןעשיס

 ךיז טקירד ןיירעד זיולב רעדָא ,ךָאנ סָאװ ,טגערפעג ץְלַא טָאה ןוא סעקרענייגיצ

 .טסייג רעשיסור רעד סיוא

 = ץנירּפ םעד ןעגנוגינעגרעפ עשיסור עלַא ןופ ןענייז טדערעג ן'תמא ןיא

 סנירעצנעט ענטעלאב ,סעסירטקַא עשיזיוצנַארפ ןעוועג ןעלעפעג סעלַא ןופ רהעמ

 ; ןעצנירּפ וצ טנהעוועג ןעוועג זיא יקסנָארוװ .לעגעיז ןעסייוו טימ רעינַאּפמַאש ןוא

 עב ןעזיוועגסיוא םהיא טָאה ץנירּפ ןעשידנעלסיוא ן'טימ ךָאוװ עניזָאד איד רינ

 טרעדנעעג ךיז טָאה ןיילא רע לייוו רַאפרעד וצ ,ןענָארטוצרעבירַא רעווש רעדנוז

 ןעמוקעגסיוא םהיא זיא ץנירּפ םעד וצ לייוו ,רַאּפרעד רעדָא טייצ רעטצעל רעד זיא

54 



 אנינעראק אננא

 ַא ןעלהיפ טלָאװ סע איוו ,טלהיפעג רע טָאה ךָאו עצנאג איד .טנעהָאנ וצ ןייז וצ |
 ןעכילרהעפעג ַא טימ גידנעטש ןייז וצ ןעלעטשקעווַא טלָאװ ןעמ ןעכלעוו ,שנעמ
 -רעד ןיא ארומ איד ןוא םענענושמ םעד רַאפ ארומ איד זיא ָאד ןוא ,םענ'ענושמ
 ,םענעגושמ ַא טימ גידנעטש ןייז ןופ ןערעוו וצ ענושמ טינ ןילַא טייצ רעבלעז
 אזרעפ עניבלעזעיד טימ ןעטלַאהרעפ ךיז טָאה ץנירּפ רעד איוו ,ןערעינַאמ איד
 עגרעפ עשיסור םהיא ןעלעטשוצ-וצ טיוה רעד ןופ ןעכָארקעג ןענייז עכלעוו ,ןענ
 עשיסור ןענעוו דייר ענייז .טפַאהלעקע ןיקסנָארוװ רַאפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז ,סנעגינ
 -םיוא ?הָאמ ןייא טינ ןעבָאה ,ןערידוטשפסיוא טלָאװעג טָאה רע עכלעוו ,ןעיורפ
 | ,גנורהעּפמע ןופ ןערעוו טיוד טגעלפ רע ןוא ןיקסנָארוװ טכַארנעג

 -רעפ טנָאקעג טינ טָאה יקסנָארוװ סָאװ רַאפ ,רעבָא עכַאזרוא טּפױה איד
 -רעד םהיא ןיא גידנעליוו טינ טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ,ץנירּפ םעד ןעגָארט
 םהיא טָאה לעגיּפש םעד ןיא ןעהעזרעד טָאה רע סָאװ סָאד ןוא .אפונ ךיז ןעהעז
 רהעז ,רעשיראנ רהעז ַא ןעוועג זיא סָאד .ןייֵלַא ךיז רַאפ דובכ גינייוו ןעבעגעג
 ןוא שנעמ רעגידרעּפרעק-נייר רהעז ןוא רעדנוזעג רהעז ןוא רענעדעירפוצטסבלעז
 - טָאה יקסנָארוװ ןוא תמא זיא סָאד -- ןעמלטנעשזד ַא ןעוועג זיא רע .טשינ רעטייוו
 טימ ךיילג ןוא גיגנעהבאנוא ןעטלַאהעג ךיז טָאה רע .ןענעקייל טנַאקעג טינ סָאד
 םהיא ֹוצ עכיילג טימ גנוטלאה ןייז ןיא ךאפנייא ןוא יירפ ןעוועג זיא ,ערעכעה
 -נָארוו .םהיא ןופ רענעלק וצ דנעטכַארעפ גיהטומסיורג ןעטלַאהרעפ ךיז טָאה ןוא
 ; תולעמ עסיורג רַאפ ןעטלַאהעג סָאד טָאה ןוא ַאזַא ןעוונ ךיוא זיא ןילַא יקס

 "מע טָאה םהיא ןוא רערענעלק א ןעוועג רע זיא ץנירּפ םעד וצ גוצעב ןיא רעבָא
 ,גנוטלַאה עניהטומסיורג דנעטכַארעפ ַאזַא טרהעּפ

  ,טכארטעג ךיז רע טָאה "? אזַא ךיוא ךיא ןיב ! שיילפ קיטש סעמוד ַא,
 -קילג טלהיפעג ךיז טָאה יקסנָארװ רונ ןייז טינ לָאז עטבישעג איד איוו

 דעישבא ןעמונעג םחיא ןופ טָאה ץנירּפ רעד ןעוו ,גָאט ןעטעביז םעד ףיוא ךיל
 -נאנוא םעד ןופ ןערָאװעג רוטּפ זיא רע סָאװ ךילקולנ ,סעלַא רַאפ טקנַאדעג ןוא
 ןופ עיצנַאטס רעד ףיוא טנעגעזעג םהיא טימ ךיז טָאה רע .לעגעיּפש ןעמחענעג
 עצנַאג יא ואוו ,דנַאי-ןערעב ןופ טרהעקעג-קירוצ ךיז ןעבָאה ייז ןעוו ,ןהַאבנעזייא
 .טייקש'הירב רעשיסור ןופ גנולעטשרָאפ ַא ןעמוקעגרָאפ ייז רַאפ זיא טכַאנ

2 

 ,ןַאננַא ןופ עלעמעצ ַא ןענופעג יקסנָארװ טָאה םייהַא ןעמוקעג זיא רע ןעוו
 ,ןערהאפסיוא םינ ןָאק ךיא ,ךילקילגנוא ןוא קנַארק ןיב ךיא , : ןעבירשעג טָאה איז
 ןיא ןערהָאפוצ טמוק .ךייא ןעהעז וצ טינ ױזַא רעטייוו ןעביילב טינ ןָאק ךיא רעבָא
 ננוציזטפעשעג א ףיוא שטיווָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא טרהָאפ רהוא ןעביז .דנעבא
 טייקרַאברעדנָאז רעד ןעגעוו גיד'נהָאט טכַארט ַא ."ןהעצ זינ ןעביילב טעװ ןוא
 גנורעדאפ רעד ףיוא גידנעקוק טינ ,זיוה ןיא ךיז וצ ךיילנ םהיא טפור איז סָאװ
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 .ןערהַאפ טעוו רע זַא ןעסַאלשעב רע טָאה ,םהיא ןעמהענוצפיוא טינ ןַאמ םעד ןופ
 ןופ גנַאר םעד וצ ןערָאװעג ןעביוהרע רעטניוו םעד ןיא זיא יקסנָארוװ

 רַאפ ןיילַא טנהָאװעג טָאה ןוא טנעמיגער ןייז ןופ טרינגיזער טָאה רע ; קינווָאקלָאּפ
 ןוא ,ןַאוװיד ן'פיוא טגײלעגקעװַא ךיז טָאה ,קיטשהירפ ןעסעגעגבָא טָאה רע .ךיז
 רעגיטכַאנייב רעד ןעגעוו ןוא ןַאננַא ןעגעוו ןעקנַאדעג עטשימוצ עלייוו ַא ךָאנ
 .,,רעטסניפ רעד ןיא טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה רע .ןעפַאלשעגנייא רע זיא דנאי-נערעב
 ? סָאד זיא סָאװ,, .טכיל ַא !עדנוצעגנָא ךיג ףיוא טָאה ןוא קערש ןופ גידנערעטיצ
 .אי ,אי ? םולח ןיא ןעהעזעג סָאד ךיא בָאה דליב סעכילקערש ַא רַאפ סָאװ ? סָאװ
 -ומש ַא ,רעקניניילק ַא ,ךיז טכוד ,דנאי-ןערעב רעד ןיא רערהיפ רעד ,רעױּפ רעד
 שיזיוצנַארפ ףיוא ןעדייר ןעביוהעגנָא טָאה ,לעדרעב ןעטרעביושוצ ַא טימ ,רעגיצ
 . ןעמוקעגרָאפ טינ ךַאז ןייק זיא רהעמ ,אי ,רעטרעוו עגיד'הנושמ עכלעזַא סעּפע
 ױזַא ןעוועג סעּפע סָאד זיא סָאװרַאפ רעבָא --- טגָאזעג ךיז רע טָאה-- םולח ןיא

 רעױוּפ םעד ןענעוו טנַאמרעד גידעבעל רעדיױװ דלַאב ךיז טָאה רע "? ךילקערש

 רעגיזָאד רעד עכלעוו ,רעטרעוו עשיזיוצנַארפ עכילדנעטשרעפנוא איד ןענעוו זיא
 .ןעקור ן'רעביא ןעפַאלעגרעביא םהיא זיא רעדיוש ַא ןוא טדערעגסיורא טָאה רעױּפ

 ַא טָאה ןוא יקסנָארוװ ןהָאטעג טכַאדט ַא טָאה "! ןעטייהמוד עכלעוו ---

 | | .רענייז ן'פיוא ןהָאטעג קוק

 טָאה רעניד רעד ,ןהָאטעג גנולק ַא טָאה רע .ןיינ בלַאה ןעוועג ןיוש זיא סע
 ןעצנַאג ןיא ,קינאג ן'פיוא סיורא זיא רע ןוא .ךיז ןהָאטנָא לענש ןעפלאהעג םהיא
 רע סָאװ םעד ןופ זיולב סורדרעפ ןיא גידנעייז ןוא םולח ןעגעוו גידנעסעגרַאפ

 ןהָאטעג קוק ַא רע טָאה ,זיוה סנינעראק וצ גידנערהָאפוצ .טגיטעּפשרעפ ךיז טָאה
 ,עכיוה ַא .ןעיינ וצ םונימ ןהעצ ןיוש זיא סע זַא ,ןעהעזרעד ןוא רענייז ן'פיוא

 .רהָאפוצ םייב ןענַאטשעג זיא דרעפ עיורג ראָאּפ ַא טימ טנַאּפשעג ,עטערַאק עלָאמש

 ---רימ וצ טרהָאפ איז , .עטערַאק סיַאננַא זיא סָאד זַא טנעקרעד טָאה רע

 רימ .רעסעב ןעוועג עקַאט טלָאװ סָאד ןוא --- יקסנָארוװ ןהָאטעג טכַארט ַא טָאה

 ךיא ,לאגע ץנַאג רעבָא .זיוה ןעניזָאד םעד ןיא ןהענוצניירַא םהענעגנַאנוא זיא
 סיורא זיא יקפנָארװ ןוא טגָאזעג ךיז רע טָאה --- "ךיז ןעטלַאהעב וצ דנייפ בָאה
 ןוא טנעפעעג ךיז טָאה ריהט איד .ריחט רעד וצ ןעגנַאנעגוצ זיא ןוא ןעטילש ןופ
 .עטערַאק איד ןערהָאפוצ ןעסייהעג סָאה דנַאה ןיא דעלּפ ַא טימ רַאצייװש רעד
 רעבָא טָאה רע ,ןעטייקניניילק ןעטכַאבָאעב וצ ןעוועג טנהעוועג טינ זיא יקס נָארוװ
 ,רַאצייװש ןופ םינּפ םעד ףיוא גנורעדנואוורעפ ןופ קורדסיוא םעד טקרעמַאכ טציא
 "נָא טעמכ ךיז יקסנַארװ טָאה ריהט עמַאס רעד ייב .ןעהעזרעד םהיא טָאה רע ןעוו
 -ביולעב טָאה ענרעטנאלדזאג איד .שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ףיוא ןעסיוטשעג
 ןוא רעדניליצ ןעצרַאװש םעד רעטנוא םינּפ ןעטרעטלערַאפ ,ןעזָאלטולב םעד ןעט

 עווארבָאב איד ןעשיווצ ןופ ןעהעזעגסיורא ךיז טָאה סָאװ ,ךוטזַאה ןעסייוו םעד

 -סיוא ךיז ןעבָאה ץנַאלג ןהִא ןעגיוא עכילגעוועבנוא סנינעראק .רעטופ ןופ ןעצאל
 -דנַאסקעלַא ײסקעלַא ןוא טגיינרעפ ךיז טָאה יקסנארוו .ןיקסנָארוװ ףיוא טלעטשעג

 איד ןעביוהעגפיוא טָאה ,ליומ ן'טימ ןהָאטעג ייק ַא איוו סעּפע טָאה שטיווָאר

 טָאה רע איו ןעהעזעג טָאה יקסנָארװ .ןעגנַאגעגייברעפ זיא ןוא טוה םוצ דנַאה
 ןיא ןעמונעגניירַא סָאה ,ךיז גידנעקוקמורא טינ ,עטערַאק ןיא טצעזעגניירַא ךיז
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 עטערַאק איד ןוא לקָאניב ןעטגנַאלרעד םעד ןוא דעלּפ םעד עטעראק ןופ רעטסנעפ
 ןעמערב ענייז ,רעמיצרעדָאפ ןיא ןעננַאגעגניירא זיא יקסנָארוװ .ןערדָאפעגבָא זיא
 טימ ןוא סעכ טימ טצילבעג ןעבָאה ןעניוא איד ןוא טנעקלָאװעגנָא ןעווענ ןענייז
 .ץנַאלג ןעצלָאטש א

 -ענ טלָאװ רע ןעוו --- ןהָאטעג טכַארט ַא רע טָאה -- } עגַאק ַא זיא םָאע
 -דנַאה טנַאקעג ךיא טלָאװ ,ערהע ןייז טנידייהטרעפ טלָאװ ,ףּפמַאק ַא ףיוא ןעננַאנ
 -כַאווש עניזָאד איד ,ױזַא רעבָא ; ןעלהיפעג עניימ ןעקירדסיוא טנָאקעג טלָאװ ,ןעל
 ,רערַאנבָא ןַא ןופ עגַאל רעד ןיא קעװַא ךימ טלעטש רע ....טייהניימעג רעדָא טייק
 ".אזַא ןייז טינ ןָאק ןוא םינ ?יוו ךיא ןעוו טייצ רעד ןיא

 ןעטראג סעדערוו ןיא ַאננַא טימ גנודייררעביא איד טָאהעג טָאה רע טניז
 טרעהעגפיוא גנַאל ןיוש טָאה רע .,טרעדנעעג ןעקנַאדעג סיקסנארוו ךיז ןעבָאה
 ,טכַארטעג ןַאד טָאה רע איוו ױזַא ןעגידנע ךיז לָאז גנורניברעפ רעייז זַא ,ןעקנייד
 ןוא דנורנרעטניה ןיא ןעטָארטעגבָא רעדיוװ ןעבָאה רענעלּפ עגיטכיזטסבלעז ענייז
 סָאד ןוא רהיא וצ ?היפעג ןייז ןעבעגרעביא רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ךיז טָאה רע
 ,רהיא וצ ןעדנובענוצ רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש ץלַא םהיא טָאה ?היפעג עניזָאד

 טָאה ןוא טירט ערהיא טרעהרעד רע טָאה רעמיצרעדָאפ ןיא ךָאנ גידנעייז
 טרהעקענקירוצ טציא ךיז טָאה ןוא םהיא ףיוא טרַאװעג טָאה איז זַא ןענַאטשרעּפ |

 ,לַאַאז ןיא

 -- ןעהעזרעד םהיא טָאה איז ןעוו ןעירשעגסיוא איז טָאה --- ! ןיינ ---
 לעיפ ,לעיפ ךָאנ ןעריסַאּפ סָאד טעוװ ןעהיצ ךיז ױזַא רעטייוו טעװ סָאד ביוא ,ןיינ
 ,ןעניוא ערהיא ןופ ןהָאטענ םָארטש א ןעבָאה ןערהערט ןוא --- רעהירפ

 ? דניירפ ןיימ ,זיא סָאװ ---

 ,ןיינ ,,,ייווצ ,עדנוטש א ,ךיז רעטַאמ .,ךיז גינייּפ ,טרַאװ ךיא ? סָאװ ---
 ! ריד טימ ךיז ןעגירק טינ ןָאק ךיא ! טינ ןָאק ךיא

 ,גנַאל טָאה ןוא ןעלסקַא ענייז ףיוא דנעה עדייב םגיילעגפיורא טָאה איז
 טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא םענעביוהעג ,ןעפעיט ַא טימ םהיא ףיוא טקוקעג גנַאל
 רעד רַאפ םינּפ ןייז טשרָאפעגסױא טָאה איז ,קילב ןעדנעפורּפ ךילננירדכרוד
 טָאה םהיא טימ ךיז ןעהעז להָאמ רעדעי ייב .ןעהעזעג םהיא טָאה איז סָאװ םייצ
 ןיא רָאפ רעמיא םהיא ךיז טלעטש איז איו ,םעד ןופ ךיילגרעפ ַא טכַאמעג איז
 ,טייקכילקריוו רעד ןיא זיא רע איוו ןוא עיזַאטנַאפ רהיא

8 

 ןעוו ,ןהָאטעג גערפ א איז טָאה -- ? טנענעגעב םהיא טסָאה אוד --
 טסָאה אוד סָאװ רַאפ ףארטש ןייד זיא סאד -- שיט םייב טצעזעג ךיז ןעבָאה יז
 ,טגיטעּפשרַאפ ךיז

 -טפעשעג א ףיוא ןייז טפרַאדעג רָאג ךָאד טָאה רע ? ױזַא איוו רעבָא ,אי --
 ? גנוציז
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 ןערהָאפעג רעדיוו זיא ןוא ,טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה ןוא ןעוועג זיא רע --- |

 ? ןעוועג אוד טסיב ואוו .טינ םעד ןעגעוו דייר ,טשינרָאג זיא סָאד רעבָא .ץעגרע

 | ? ץנירּפ םעד טימ ךָאנ ץלא

 טלָאװעג טָאה רע .ןעבעכ ןייז ןופ ןעטייהלעצנייא עלַא טסואוועג טָאה איז

 ,ןעפַאלשעגנייא םוראד זיא ןוא טכַאנ עצנַאג איד ןעפָאלשעג טינ טָאה רע זַא ,ןעגָאז

 ןערָאװעג םהיא זיא ;םינּפ ןעכילקילג ןוא םענעגָארטיצ רהיא ןיא גידנעקוק רעבָא

 -בִא ןערהָאפ טזומעג טָאה רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע ןוא .ןעגָאז וצ םנױזַא רעווש -

 | .ןערהָאפבָא ס'ץנירּפ םעד ןעגעוו טרָאּפער ןעבענ

 ? ןערהָאפעגקעװא זיא רע ? טגידנעענ ןיא טציא רעבָא --

 ךילגערטרענוא איו ןעכיולג טינ טסעוװ אוד .טגירנעעג ,טָאנ ןעקנַאד ---

 -י - | | .רימ רַאפ ןעוועג זיא סָאד

 עגנוי ערעייא ןופ ןעבעל עגידנעטש סָאד ךָאד זיא .םָאד ? סָאװ רַאפ --

 ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ןעמערב עטלעטשעגנָא טימ טגָאזעג איז טָאה -- רענעמ

 | .שיט ן'פיוא ןעגעלעג זיא סָאװ טײברַא-טפַאה רעד רַאפ

 טגָאזעג רע טָאה -- ןעבעל ַאזַא ןעפראוועגקעווַא גנַאֿ ןיוש בָאה ךיא ---

 ןוא -- טכיזעג רהיא ןופ קורדסיוא םעד ןיא גנורעדנע רעד ןופ ךיז גידנערעדנואוו

 ךיז לעגעיּפש ַא ןיא איו ךיא בָאה ךָאװ רעגיזָאד רעד ןיא זַא ,הדומ ךיז ןיב ךיא

 /  םהענעגנַאנוא רהעז ןעוועג זיא רימ ןוא ,ןעבעל ןימ םעד ףיוא גידנעקוק ,טקוקעב

 - -עג טינ טָאה רונ ,דנעה איד ןיא טייברא-טפאה איד ןעטלַאהעג טָאה איז

 םינ ןוא ןעגיצנַאלג ,ןערַאברעדנַאז ַא טימ םהיא ףיוא טקוקעג טָאה ןוא טייברַא

 | | .קילב ןעכילדניירפ

 ןייק ךאנ ןעבָאה ייז ; טכוזעב אזיל ךימ טָאה הירפ רעד ןיא טנייה --- |

 .ןוא ;אנװָאנַאװיא אידיל ןיפערג ףיוא גידנעקוק טינ ,ךימ ןעכוזעב וצ טינ ארומ

 ! טפַאהלעקע איו .דנעבא ןעשינעהטא רעייא ןעגעוו טלהעצרעד רימ טָאה איז

 : .יייןעגָאז טלָאװעג זיולב רעבָא בָאה ךיא ---

 יי ר . :ןעגָאלשעגרעביא םהיא טָאה איז

 טסָאה אוד עכלעוו ,אזערעהט עבלעזיד ךָאד ןעוועג טרָאד זיא סָאד --

 | | | ? טנעקעג רעהירפ

 | | . ייןעגָאז טלָאװעג בָאה ךיא --- |

 םינ ךיז סָאד רהיא טנָאק איוו ! טייז ,רענעמ ,רהיא דנעטיוטשבא איו ---

 איז טָאה -- ןעסעגרַאפ טינ לָאמ ןייק םָאד ןָאק רעמיצנעיורפ ַא זַא ,ןעלעטשרָאפ

 איד טימרעד םהיא גידנענייצ ןוא רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ךיז גידנעציה טגָאזעג

 ,יורפ ַא ןעסעגרַאפ טינ סָאד ןָאק סנרעדנַאזעב --- גנונערפיוא רהיא ןופ עכַאזרוא

 טנָאקעג ךיא בָאה סָאװ ?ךיא סייוו סָאװ .ןעבעל ןייד ןעסיוו טינ ןָאק עכלעוו

 .ןעלהעצרעד רימ טסלאז אוד סָאװ ,סָאד זיולב --- טגָאזעג איז טָאה -- ?ןעסיוו

 | ...+ תמא ןא רימ טסגאז .אוד וצ ןעסיוו ךיא ןאק ןענַאװ ןופ ןוא

 ריד ךיא בָאה ? טינ ןעד רימ ווד טסביולג .ךימ טסגיריילעב וד { אננַא ---

 ןעכילמייהרַאפ לָאז ךיא ןעכלעוו ,טינ קנַאדעג ןייק בָאה ךיא זַא ,טגָאזעג טינ ןעד

 יי | | ? ריד ןופ

 ךיז ןופ ןעביירטבָא גיטנעק גידנעלעוו ,טגאזעג איז טָאה -- אי ,אי ---
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 ךימ רעווש איוו ןעסיוו טסלָאװ אוד ןעוו רעבָא --- ןעקנַאדענ עניטכיזרעפייא איד
 ? טנָאזעג אוד טסָאה סָאװ זיא ..,ריד ביולג ךיא .,,! זיא

 טָאה רע סָאװ ,ןענָאמרעד לָאמ ַא טימ טנַאקעג טינ ךיז טָאה רע רעכָא

 ןיא ןעבָאה סָאװ טכוזרעפייא ןופ עלעפנא עגיזָאד איד .ןעגָאז טלַאוװעג דעהירפ

 םהיא ןעבָאה ,רחיא ןיא ןעזיוועג ךיז רעטּפָא ןוא רעטפָא ץְלֶא טייצ רעטצעל רעד
 ךארג םהיא ןעבָאה ,ןעטלַאהעב וצ סָאד טכוזעג טינ טָאה רע איוו ןוא ,ןעקָארשעג
 גידנעקוק .טינ ,רהיא וצ טכַאמעג רעטלעק טכוזרעפייא ןופ עלעפנא יד טָא

 רהיא זיא טכוזרעפייא רדיא ןופ עכַאזרוא איד זַא ,טסואוועג טָאה רע סָאװ ףיורעד
 ,םהיא וצ עבעיל

 טָא ןוא ,קילנ ןייז זיא עבעיל רהיא זַא ,טגָאזעג ךיז רע טָאה לָאמ לעיפיוו

 רעכלעוו רַאפ ,רעמיצנעיורפ ַא ןעבעיל ןָאק סע איו ,ןעמוקעב בעיל םהיא איז טָאה

 רעטייוו לעיפ ןעוועג זיא רע ןוא -- ןעבעל ןופ םינונעת עֶלַא טנעוורעביא עבעיל

 ,אווקסאמ ןופ ןערהָאטעגכאנ רהיא ךָאנ זיא רע ןעוו ןַאד רעדייא קילנ ןופ טציא
 -ךָאפ ןעוועג זיא קילג סָאד רעבָא ,ךילקילגנוא טנעכערעג ךיז רע טָאה טלאמעד
 ןעועג ןיוש זיא קילג עטסעב סָאד זַא ,טלהיפעג רע טָאה רעבָא טציא ; סיוא
 ןעהעזעג רריא טָאה רע איוו ,איד ןעוועג טינ רָאנ ןיוש זיא איז .םהיא רעטניה
 .שיזיפ יא גיטסייג יא סרעדנעעג ךיז טָאה איז .טייצ רעטשרע רעד ןיא

 ךעלטיירב ןעצנַאג ןיא ןיא איז .ןערעגרע םוצ טרעדנעעג ךיז טָאה איז
 ןייז טמירקוצ טָאה סָאװ ,סעזייב סעּפע ןעוועג זיא םינּפ רהיא ןיא ןוא ,ןערָאװעג
 טקוקעג טָאה רע .עסירפקַא רעד ןעגעוו טדעדעג טָאה איז ןעוו ,קורדסיוא םענהעש
 ןעסירעגבָא טָאה רע ןעכלעוו לעמהילב םעד ףיוא טקוק שנעמ ַא איוו ,רהיא ףיוא|

 -פעוו רַאפ ,טייקנרעש איד םיוק טנעקרעד רע ןוא ,טקלעװרַאפ טרעוו רעכלעוו ןוא
 ,טכַאמעג בורח ןוא ןעסירעגבא לעמהילב ןעגיזָאד םעד טָאה רע רעכ

 עבעיל איד ןעוו טלָאמעד זַא ,טלהיפעג רע סָאה ףיורעד גידנעקוק טינ ןוא
 ,טלָאװעג קרַאטש סָאד טלָאװ רע ביוא ,טנַאקעג רע טָאה רעקרַאטש ןעוועג זיא

 -עגנ טָאה רע םנח ,טציא רעבָא ; ןעצרַאה ןייז ןופ עבעיל עגיזָאד איד ןעסיירסיורא
 ,טינ רהיא וצ עבעיל ןייק טלהיפ רע זַא ,טונימ רעניזָאד רעד ןיא איוו ,טריּפש
 .ןערעוו ןעסורוצ טינ ןָאק גנודניברעפ רעייז זַא ,טכואוועג ךָאד רע טָאה

 רימ אוד טסָאה סָאװ ? ןענָאז טלעוועג אוד טסָאה סָאװ טציא ,ונ ,ונ ---
 םעד טגנָאירעפ ,טגָאירעפ ןיוש בָאה ךיא ? ץנירּפ םעד ןעגעוו ןעלהעצרעד טלעוועג

 םעד טנעכייצעב עדייב ייז ןעבָאה לעפייט סלַא .טגיילענוצ איז טָאה -- ל?עפייט
 -עוװו ןעלהעצרעד ןעביוהעגנָא אוד טסָאה סָאװ זיא ,אי -- טכוזרעפייא ןופ להיפעג

 ? םהיא טימ ךָאוו איד טלהיפעג רעווש ױזַא אוד טסָאה סָאװ רַאֿפ ? ץנירּפ םעד ןענ
 גידנעכוז ,טגָאזעג רע טָאה -- ! ןעוועג סָאד זיא ךילגערטרענוא ,ךַא ---

 -ייוו טניוועג ץנירּפ רעד -- קנאדעג םענערָאלרעּפ ןייז ןופ םידָאֹפ םעד ןעּפַאכ וצ
 ןעמ ןעוו .רעטנהענ םהיא טיט ךיז טנאקעב ןעמ ןעוו ,ןעניוא ס'םענייא ןיא גינ
 איד ןופ ,היח עטרעטיפעגבָא ןהעש ַא סָאד זיא ,ןעמיטשעב םהיא ןעלעוו ?אז
 --- טשינ רעטייוו ןוא זיירּפ ןעטשרע םעד גנולעטשסיוא ןַא ףיוא ןעמוקעב עכלעוו
 | ,טריסערעטניארַאפ איז טָאה ןוא סורדרעפ טימ טגָאזעג רע טָאה

 -טסעד ןופ -- ןעכַארּפשרעדיװ םהיא איז טָאה -- ? טסייה סָאוו ,ןייג --
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 ..ןעהעזעג סעלעיפ טָאה ,ןַאמ רעטעדליבעג ַא ךָאד רע זיא ןעגעוו
 זיא סע ,גנודליב רעייז --- גנודליב ןימ רעדנַא ןַא רָאנ זיא סָאד ,א -- |
 טכער סָאד ןעבָאה לָאז רע זַא םעד בעילוצ זיולב טעדליבעג זיא ַאזַא זַא ,ניטנעק
 .םינינעת עשירעיהט רעסיוא ,סעלא טעטכַארעפ רע איו ,גנודליב ןעטכַארעפ וצ

 -עגרעפ עשירעיהט עגיזָאד איד בעיל עלַא ךָאד טָאה רהיא רעבָא ,אי --
 -גירעיורט םעד טקרעמעב רעדיוו טָאה רע ןוא -- טגָאזעג איז טָאה -- ןעדנעגינ
 .םהיא ןופ טרהעקעגבא טָאה איז ןעכלעוו ,קילב ןעזייב

 טימ .טגָאזעג רע טאה -- ? ױוזַא םהיא אוה טסנידייהטראפ סָאוװראפ ---
 ,לעכיימש ַא

 רעבָא ; גיטליגביילג ןעצנַאג ןיא סע זיא רימ ,טינ גידייהטרַאפ ךיא ---

 עשירעיהט עגיזָאד איד ןעבָאה בעיל טינ טסלָאװ ןיילַא אוד ןעוו זַא ,ןיימ ךיא/
 -עגרעפ ךָאד טסָאה אוד רעבָא .ןענָאזבָא טנָאקעג ךיז אוד טסלָאװ ,סנעגינעגרעפ
 ..,םויטסאק ס'הוח ןיא אזערעהט ףיוא ןעקוק וצ ןעגינ

 ,דנַאה רהיא ןעמונעגנָא רע טָאה -- !לעפייט רעד רעדיוװ ,רעדיוו --
 ,טשוקעג איז טָאה ןוא שיט ן'םיוא טניײלעגקעװַא טָאה איז עכלעוו

 טרעטַאמעגסיוא איוו טינ טסייוו אוד ! טינ ןָאק ךיא רעבָא ,אי ,אי ---
 -רעפייא סינרָאנ ןיב ךיא זַא ,ןיימ ךיא ! ריד ףיוא גידנעטרַאװ ןיב ךיא ןערָאװעג
 טימ ,ָאד טסיב אוד ןעוו ,ריד ביולנ ךיא ; גיטכיזרעפייא טינ ןיב ךיא .גיטכיז

 רימ רַאפ זיא רעכלעוו ןעבעל ןייד ןייֵלַא טרָאד טסרהיפ אוד ןעוו רעבָא ; רימי
 ...ךילדנעטשרעפנוא

 טרעטנאלּפעגסיורא ךילדנע טָאה ,םהיא ןופ טעדנעוװעגבָא ךיז טָאה איז

 לעגיוא ןעטפעה ןעביוהעגנָא זעוורענ טָאה ןוא ןעציּפש-טפַאה איד ןופ ?עקעה םעד

 | ,לעגיוא ךָאנ
 -דנַאסקעלַא יײיסקעלַא טנעגעגעב אוד טסָאה ואוו ,איוו ? עשזדאיוו ,ונ ---

 .עמיטש רהיא ןעגנילק ןעביוהעגנָא ךילריטַאננוא גנולצולּפ טָאה --- 4 שטיווָאר
 .ריהט ןיא ןרעדנַא םעד ףיוא רענייא ןעסױטשעגנַא ךיז ןעמַאה רימ --- |

 ? ױזַא טסירגעג ךיד טָאה רע ןוא ---

 ,ןעגיוא איד טכַאמענוצ בלַאה טָאה ,םינּפ רהיא ןעגיוצעגסיוא טָאה איז
 ןַא ,טכיזעג ןופ קורדסיוא םעד גידנעטייב לענש ,דנעה איד טניילענפיונוצ טָאה

 ,קורדסיוא ןעבלעזמעד ןעהעזרעד גנולצולּפ םינּפ םענהעש רהיא ןיא טָאה יקסנָארוו |
 -יימש ַא טָאה רע .טסירגעג םהיא טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןעכלעוו טימ

 -יטסורב ןעכילבעיל םענעי טימ טכַאלוצ ךאלהערפ ךיז טָאה איז ןוא ,ןהָאטעג לעכ

 .ןעטפַאשנענייא עגידווע'נח ערהיא ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאװ ,רעטכעלעג ןעג
 -- יקסנָארװ טגָאזעג טָאה -- ןהעטשרַאפ וצ ןָא טינ םהיא ביוה ךיא ---

 -רעפ עלַא ןעסירעגרעביא עשטַאד רעד ףיוא גנורהעלקרע ןייד ךָאנ טלָאװ רע ןעוו
 ,יוזא רעבָא ,לעוד ַא ףיוא ןעפורעגסיורא ךימ טלָאװ רע ןעוו ,ריד טימ ןעגנודניב
 רע ?עגַאל אזַא ןעגָארטרעבירַא רע ןָאק איו :טינ םהיא ךיא העטשרַאפ ױזַא

 .ןעמ טהעז סָאד ; טעדייל
 גידנעטשלָאפ זיא רע --- לעכיימש ַא טימ טנַאזעג איז טָאה -- ? רע --

 : .ןעדעירפוצ
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 יוזא ןהעג טנַאקעג טָאה סעלַא ןעוו ,עלַא ךיז רימ ןערעטַאמ סָאװרַאפ ---

 ? טוג

 םהיא טינ ןעד ךיא ןעק ? טינ ןעד םהיא ךיא ןעק ,רע טינ רעבָא ,עלַא -- |

 ןעצנַאג ןיא זיא רע עכלעוו טימ ,ןעגיל ,טײקשלַאפ ןופ גנורעפרעקרעפ איד סלַא
 ןעבעל ,להיפעג ןעטסעדנימ םעד גידנעבָאה ,שנעמ א ןעד ןָאק ...? ןעמונעגכרוד

 .טשינרָאג טלהיפ רע ,טשינרָאנ טהעטשרַאפ רע ?רימ טימ טבעל רע איוו ױזַא
 "רַאפ ןייז טימ ןעבעל טנַאקעג ןעלהיפעג עטסעדנימ איד טימ שנעמ ַא ןעד טלָאװ
 -ַאז ? רהיא טימ ןעדייר טנָאקעג ןעד רע טלָאוװ ? זיוה ןייא ןיא יורפ רעשירעכערב

 ?אוד רהיא ןעג
 ןעמהַאכָאנ ,גידנעלעוו טינ רָאג ,רעדיוו ןעביוהעגנָא רעטייוו טָאה איז ןוא

 "! ַאננא ,אוד ,רעש ַאמ ,אוח , : רהיא וצ טדער רע איוו
 סָאד ,שנעמ ןייק טינ זיא סָאד ,ןָאזרעּפסנַאמ ןייק טינ ןיא סָאד ,ןיינ --- |

 ןייז ףיוא ןעוועגנ טלָאװ ךיא ןעוו ,א .סייוו ךיא רונ ,טינ סייוו רענייק .עּמוּפ ַא זיא
 איד רעקיטש ףיוא ןעסירוצ טלָאװ ךיא ,טעדרַאמרע גנַאל ןיוש טלָאװ ךיא ,ץַאלּפ
 *! ַאננַא ,רעש אמ ,אוד , : ןעגָאז טינ טלָאװ ןוא ,ךיא איוו יורפ ַא ,יורפ עגיזָאד

 טהעטשרַאפ רע .ןישַאמ עשירָאטסינימ א -- זיא סָאד ,שנעמ ןייק טינ זיא סָאד

 ...רענירעביא ןַא זיא רע זַא ,רערמערפ א זיא רע זַא ,יורפ ןייד ןיב ךיא זַא ,טינ
 ...1 םעד ןענעוו ןעדייר טינ רימָאָל ...ןעדייר טינ רימָאֿל

 "וז ,יקסנָארװ טגָאזעג טָאה -- ! דניירפ ןיימ ,טכערעג טינ טסיב אוד -- |

 ,ןעדייר טינ םהיא ןעגעוו רימָאל ,סנייא ץלא רעבָא -- איז ןעניהורעב וצ גידנעכ
 סָאװ ? ריד טימ זיא סָאװ --- 4 ןהָאטעג אוד טסָאה סָאװ רעסעב רימ ?העצרעד

 ? טגָאזעג רָאטקָאד רעד טָאה סָאװ ןוא טייהקנַארק ַא רַאפ סָאד זיא
 זַא ןעוועג גיטנעק .דיירפ עטפַאהסַאּפש טימ טקוקעג םהיא ףיוא טָאה איז

 םעד ןיא ןעטייז עטלעּפירקרעפ ןוא עשימָאק ךָאנ ףיוא טנַאמרעד ךיז טָאה איז
 .ייז ןענָאזוצסיורא טייהנענעלעג א ףיוא טראוועג רונ טָאה ןוא רעטקַאראכ ס'נַאמ

 ; טצעזענטרָאפ טָאה רע רעבָא
 .עגַאל ןייד רונ ,טייהקנַארק ןייק טינ ןיא סָאד זַא ,ןעפערט ליוװ ךיא ---

 | ? ןעהעשענ סָאד טעוו ןעוו
 ,ןעניוא ערהיא ןיא ןערָאװעג ןעשָאלרעפ זיא ץנַאלג רעדנעסַאּפש רעד

 ,קורדסיוא ןענידרעהירפ םעד ןעטיברעפ סָאה לעכיימש רעדנַא ןַא רעבָא
 -וקבֶא ןַא זיא עגַאל רעזנוא זא ,טגָאזעג טסָאה אוד ,דלַאב ,דלַאב --

 איוו ןעסיוו טסלָאװ אוד ןעוו ,ךַא .ןרעטנאלּפבא סָאד ףרַאד ןעמ זַא ',סענעמ
 יירפ ןענָאק לָאז ךיא זַא ןעבעגעג טינ ךיא טלָאװ סָאװ ; רימ רַאפ זיא סָאד רעווש
 טינ ךיד טלָאװ ןוא טרעטַאמעג טינ ךיז טלָאװ ךיא !ןעבעיל ךיד טסיירד ןוא
 ױזַא טינ רעבָא ,דלַאב ןייז םעוו סָאד ןוא .,,.טכוזרעפייא ןיימ טימ טרעטַאמענ
 .ןעטכַארט רימ איוו

 ןיילַא ךיז ףיוא איז טָאה ,ןייז ייז טימ טעוו סע איוו ,קנַאדעג םעד ייב ןוא

 ןעגיוא איד ןיא ןעזיוועג רהיא ךיז ןעבָאה ןערהערט זַא ,ןעמוקעב תונמחר יױזַא
 עדנעצנעלג רהיא טניילעגקעװַא טָאה איז .,,ןעצעזטרָאפ טנַאקעג טינ טָאה איז ןוא
 ,לעברַא ןייז ףיוא ןעגניר איד ןופ ןוא טייקסייוו ןופ דנַאה
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 טינ ריד סָאד בָאה ךיא .ןעקנייד רימ איוו יוזא ןייז טינ טעוו סָאד --- |
 ,דלַאב .ריד ןעגָאז וצ ךימ ןעפורעגסיורא סָאד טסָאד אוד רעבָא ,ןעגָאז טלָאװעג
 ןעלעוו ןוא ןעגיהורעב עלַא ,עלַא ךיז ןעלעוו רימ ןוא ,ןעזייל ךיז סעלַא טעוו דכַאב
 | .יוזא ןעמוקבָא טינ רהעמ

 .ןענַאטשרעפ אי טָאה ןוא ,טגָאזעג רע טָאה -- טינ העטשרַאפ ךיא ---

 -יא טינ סָאד ?עװ ךיא ןוא .,דלַאב ? ןעוו -- טגערפעג טסָאה אוד ---

 ---עביוהעגנָא טעּפמיא טימ טָאה איז ןוא -- ! רעביא טינ רימ גָאלש .ןעבעלרעב

 ןרעג רהעז ןיב ךיא ןוא ,ןעברַאטש לעװ ךיא .רעכיז ףיוא סייוו ןוא סָאד סייוו ךיא

 | ,ןעיירפעב ךייא ןוא ןעיירפעב ךיז לעװ ןוא ןעברַאטש ?עוװ ךיא סָאװ

 ךיז טָאה רע ;ןעניוא ערהיא ןופ ןהָאטענ םָארטש ַא ןעבָאה ןערהערט
 ןעטלַאהעב וצ גידנעכוז ,ןעשוק וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא דנַאה רהיא וצ ןעגיובעגנא

 רע עכלעוו רונ ,טַאהעג דנורג ןייק םהיא רַאפ טָאה עכלעוו ,טייהנעגָארטוצ ןייז
 | | .ןעניטלעוורעביא טנַאקעג טינ טָאה |

 טימ טקירהעג איז טָאה -- דניירפ ןיימ ,רעסעב זיא סָאד ,ױזַא ,ױזַא ---

 עניצנייא סָאד ,עניצנייא סָאד זױא סָאד -- דנַאה ןייז גנוגעוועב רעקרַאטש א

 | - .ןעבילבעג זנוא זיא סָאװ

 | ,ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא טָאה ןוא טנַאמרעד ךיז טָאה רע
 אוד ןעטײקשירַאנ עגיניזנוא רַאפ סָאװ ! ןעטייהמוד ַא ךַאפ סָאװ ---

 י ! טסדער
 ,תמא זיא סָאד ,ןיינ ---
 ? תמא זיא סָאװ ,סָאװ ---
 | ,םולח ַא ןעהעזעג בָאה ךיא .ןעברַאטש לעוװו ךיא זַא ---
 ךילקילבנעגיוא ךיז טָאה ןוא יקסנָארוװו טלָאהרעדיוװ טָאה -- ? םולח ַא --

 .רעױּפ םעד טימ םולח ןייז ףיוא טרעניארע
 םעד ןעהעזעג ךיא בָאה גנַאל ןיוש -- טגָאזעג איז טָאה -- םולח ַא ,אי ---

 רפָאלש ןיימ ןיא ןעמָאלעגניירַא ןיב ךיא איוו ןעהעזעג בָאה ךיא .םולח ןעגיזָאד

 : סָאװ ןעניפעגסיֹוא טפרַאדעג ,ןעבָאה טפרַאדעג סעּפע טרָאד בָאה ךיא ,רעמיצ

 גידנענעפעוצ טגָאזעג איז טָאה --- םולח ןיא ךיז טוהט סָאד איוו ךָאד טסייוװ אוד
 סעּפע טהעטש לעקניוו ןיא רעמיצפַאלש ןוא ןוא --- קערש ןופ ןעגיוא איד טיירצ

 . סָאװ
 .,.ןעביולג ןעמ ןָאק איוו ! ןעטייהמוד עבלעוו ,ךא --

 איז סָאװ סָאד .רהיא ןענַאלשרעביא ןעזָאלעג טינ םהיא טָאה איז רעבָא |

 .,רהיא רַאפ גיטכיוו וצ ןעוועג זיא טלהעצרעד טָאה

 זא ,העז ךיא ןוא ןהָאטעג רהעק ַא ךיז טָאה סעּפע עניזָאד סָאד ןוא --

 .רעכילקערש ַא ןֹוא רעקניניילק ַא ,לידרעב עטרעביושוצ ַא טימ רעיױּפ ַא זיא סָאד

 ןוא קַאז ַא רעביא ןעגיובעגנָא ךיז טָאה רע רעבָא ,ןעפיול טלאװעג בָאה ךיא

 ,..רנעה איד טימ סעּפע טרָאד טרַאש
 דנעה איד טימ גידנשכוז ךיז טבָארג רע איוו טלעטשעגרָאפ טָאה איז

 ןיא ךיז גידנערעניארע ,יקסנָארװ ןוא .םינּפ רהיא ףיוא ןעוועג זיא רחּפ ,קַאז ןיא

 ןייז טּפַאכעגנָא סָאה סָאװ ,קערש ַאזַא ךיוא טלהיפעג טָאה ,םולח םענעגייא יי
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 | | .עלעעז עצנַאג
 :לענש ,לענש ,זיוצנארפ ףיוא טנָאז ןוא ךיז טבָארנ ןוא ךיז רע טבָארג --- |

 "עג ךיז בָאה ךיא ןוא ...ןעביירוצ ,ןערעטעמשוצ ,ןעכערב ןעזייא םעד ףרַאד ןעמ

 ךיז בָאה ךיא רעבָא ...טּפאכענפיוא ךיז בָאה ךיא ןוא קערש ןופ ןעּפַאכפיוא טלַאוװ
 איד זיא סאו ,ףיו ןענערפ ןעביוהעגנָא בָאה ןוא .םולח ןיא טּפאכעגפיוא סָאד
 רהיא טעוו סעּפניק ןופ ,טעּפניק ןופ , : רימ טנַאז יינראק ןוא ? ןופרעד גנוטיידעב
 | ..טפַאכענפױא ךיו בָאה ךיא ןוא .,.,"עקנימַאמ ,טעּפניק ןופ ,ןעברַאטש

 ,יקטנָארוװ טנַאזעג טָאה -- ! ןעטייהמוד עכלעוו ! ןעטייחמוד עכלעוו ---
 .ןייז ןיא ןעוועג טינ טייהרעכיז ןייק זיא סע זא ,טלהיֿפעגנ ןיילַא טָאה רע רעבָא
 י - | ,עמיטש

 ןעגנַאלרעד ןעסייה ?עוו ךיא ןוא ,ןָא גנילק .ןעדייר טינ רימָאל רעבָא ---
 | | ...,ךיא ,גנַאל טינ סע טעוו טציא ,טרַאװ ,אי ,עעהט

 רהיא ןופ קורדפיוא רעד .ןעמימ ןיא טלעטשעגבָא גנולצולּפ ךיז טָאה איז
 טָאה טייהנעגָארטוצ ןוא קערש רהיא .טרעדנעעג טגעמַאמ ןייא ןיא ךיז טָאה םינּפ
 עדלימ ןוא עטסנרע ,עליטש ןופ קורדסיוא םעד ףיוא ןעטיברעפ גנולצולּפ ךיז
 איז .ננורעדנע עניזַאד איד ןחעטשרַאפ טנַאקעג טינ טָאה רע .טיײקמַאזקרעמפיוא
 .ןעבעל סעיינ א ןופ גנוגעוועב איד ךיז ןיא טריּפשעג טָאה
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 יײטקעלַא זיא ,קינַאנ ן'םיוא ךיז ייב ןיקסנַארװ טימ סינעגעגעב ןייז ךָאנ
 טָאה רע איוו ,ארעּפָא רעשינעילאטיא רעד ןיא ןערהָאפעג שטיװָארדנַאסקעלַא
 -עג טָאה ,ןעטקַא ייווצ ןעסעזעגרעכיא טרָאד זיא רע .רעהירפ ןופ טגיטכיזבַאעג
 ןעמוקעג זיא רע ןעוו .ןעהעז וצ גיטיונ טאהעג טָאה רע ןעמעוו ,ןעמעלא ןעהעז
 ,גידנעהעז ןֹוא רעגנייה-רעדיילק םעד טקוקעב םַאזקרעמפיוא רע טָאה ,םייהַא קירוצ
 "נהעוועג ןייז איוו ,רע זיא םינ ?עטנַאמ רעשירעטילימ ןייק טגנייה םהיא ףיוא זַא
 רע זיא טייהנהעוועג ןייז ןענעג רעבָא .רעמיצ ןיא ךיז ֹוצ קעװַא ,ןעוועג זיא םייח
 -ַאק ןייז ןיא קירוצ ןוא ןיח ןעגנַאגעגמורא זיא ןוא ןעפָאלש ןעגנַאגעג טינ טציא
 ,טבַאנייב רענייז ַא יירד זיב טעניב

 - עכלעוו ,יורפ ןייז ןעגעג ?היפעג-םעכ ןייז ןעהור טזָאלעג טינ טָאה םהיא |
 ןעלליפרע ןוא טייקגידנעטשנא ןופ גנורעדַָאפ רעד ןעמוקכָאנ טלָאװעג טינ םָאה
 ןעמהענוצפיוא טינ : טלעטשעגקעוװַא רהיא טָאה רע ןעכלעוו ,יאנת ןעגיצנייא םעד
 זומ רע ןוא גנורעדאפ ןייז טליפרע טינ טָאה איז .רעבאהבעיל רחיא זיוה ןיא ַאד
 .: טעשארטסעג רהיא טָאה רע סָאװ טימ ,סָאד ןערהיפסיוא ןוא ןעפארטשעב איז
 .סָאד זַא טסואוועג טָאה רע .,ןחוז םעד רהיא ןופ ןעמהענבא ןוא םג ַא ןרעדָאפ
 רהיא טָאה רע רעבָא ,ןעטייקנירעווש לעיפ טימ ןעדנוברעפ זיא סָאװ ךַאז ַא זיא
 .ןהָאט סָאד טעוו רע ןוא ןהָאט סָאד טעװ רע זַא טגָאזעג
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 זַא ,סענערעהוצנָא ןעבעגעג םהיא טָאה אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערג איד
 טמוק ,םעד רעסיוא .עגַאל ַאזַא ןופ גנַאגסיוא רעטסעב רעד ןעוועג זיא סָאד

 ךיוא טכעלש ןעגנַאגעג זיא ןעשטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןוא ןיילַא טינ הרצ ןייק

 ןופ ןָאיצאנירריא רעד :עגעװ ןעטקעיארּפ ענייז .ןעטייהנענעלעגנַא ערעדנַא ןיא
 איד ןופ עגַאל איד ןענדרָאניײא ןענעוו ןוא עינרעבוג רעקסיַארַאז ןיא רעדלעפ

 .לעיפ ןוא ןעטייקכילמהענעגנַאנוא טכַארבעג םהיא ןעבָאה ענערָאבעג-דמערפ

 ַא ןיא ץלַא ןעוועג טייצ רעטצעל רעצנַאג רעד ןיא רע זיא םורַאד ןוא .םיאנוש

 .דנַאטשוצ ןעזעוורענ
 זיב ןעניטשעג זיא סעכ ןייז ןוא ,ןעפָאלשעג טינ רע טָאה טכַאנ עצנַאג ַא

 -פיוא ןופ טקנוּפ ןעטסכעה םוצ טכיירגעג טָאה הירפ-רעד-ןיא וצ זַא ,הנרדס ַאזַא

 סוכ ןעלופ ַא ןעגָארט טלָאװ רע איו ,ןוא ןהָאטעגנָא ?ענש ךיז טָאה רע .גנוגער

 -ראפ טינ ךיז לָאז סע ןעבָאה ארומ טלָאװ ןוא ןעגערב איד זיב טייקרעטיב טימ

 סעכ ןייז ןהעגבא טינ לָאז סע זַא טַאהעג ארומ רע טָאה ױזַא ,געוו ן'פיוא ןעסינ

 םהיא רַאּפ זיא עכלעוו ,עיגרענע ןייז ןופ סעּפע ןערילרעפ רע טעװ טימרעד ןוא

 רע איוו רהיא וצ ןײרַא זיא רע ,יורפ ןייז טימ דייררעביא ןא ןעבָאה וצ גיטיונ

 .ןענַאטשעגפױא ןיוש זיא איז זַא ,טסואוורעד רונ ךיז טָאה
 ןעוועג זיא ,טוג רהעז ןַאמ רהיא ןעק איז זַא טניימעג טָאה עכלעוו ,ַאננַא |

 יא ןערעטש ןייז .רהיא וצ ןיירַא זיא רע ןעוו ,ןעהעזסיוא ןייז ןופ טשַאררעביא

 -יימסיוא סיוארָאפ טקוקעג רעטסניפ ןעבָאה ןעגניוא ענייז ,טנעקלָאװרעפ ןעווענ

 ןופ ענימ ַא טימ ןוא טקירדרעפ טסעפ ןעוועג זיא ליומ ןייז ; קילב רהיא נידנעד

 ןייז ןופ גנאלק םעד ןיא ןוא ןעגנוגעוועב ענייז ןיא ,גנַאג ןייז ןיא .,גנוטכַארעפ

 טָאה איז עכלעוו ,טייקטסעפ ַאזַא ןוא טייהנעסָאלשטנע ןעוועג גיטנעק זיא עמיטש

 | ,טקרעמַאב טינ ?הָאמ ןייק רעהירפ םהיא ןיא

 רדיא גידנעסירגעב טינ ןוא רעמיצ ןיא רהיא וצ ןעגנַאגעגניירַא זיא רע

 טָאה לעסילש םעד גידנעמהענ ןוא שיט-ביירש רהיא וצ ןעגנַאגעגוצ ךיילג רע זיא

 | ,לעטסעק-שיט סָאד טנעפעעג רע

 .ןהָאטעג יירשעג ַא איז טָאה -- ? רהיא טפרַאד סָאוו --

 .טרעפטנעעג רע טָאה --- רעבאהנעיל רעייא ןופ ףעירב איד ---

 -שיט סָאד גידנעכַאמרעפ טגָאזעג איז טָאה -- ָאטינ ָאד ןענייז ייז -----

 | ,.לעטסעק
 -כיר טָאה רע זַא ,ןענַאטשרעּפ רע טָאה גנוגעוועב רעגיזָאד רעד ןופ רענָא

 ּפַאכ ַא לענש טָאה ןוא דנַאה רהיא ןעסיױטשעגבָא בָארג טָאה רע ,ןעפַארטענ גיט

 -ַאּפ עטסניטיונ ערהיא ןעטלַאהעג סָאה איז ןעכלעוו ןיא ,לעפטרָאּפ םעד ןהָאטעג

 דנַאה ןייז ןופ ןעסיירסיורא טלעוועג טָאה איז .טסואוועג טָאה רע איו ,ןערעיּפ

 .ןעסיוטשענבא איז רעבָא טָאה רע ,לעפטראּפ םעד
 טגָאזעג רע טָאה -- ןעדייר סָאװ ךייא טימ ףרַאד ךיא ! ךיז טצעז ---

 טקירדעגוצ טסעפ יוזא טָאה ןוא עװכַאּפ ןרעטנוא ?עפטראּפ םעד גידנעגיײלקעוװַא

 .רעכעה ןעביוהעגסיוא ךיז טָאה לעסקַא ןייז זַא ,ןעניובנעלע ן'טימ

 .ענעקָארשרע ןוא עטרעדנואוורעפ ַא םהיא ףיוא טקוקעג טָאה איז

 ןעמהענוצפיוא ןעביולרע טינ ךייא לעװ ךיא זַא טגָאזעג ךייא בָאה ךיא ---
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 .רעבאהבעיל רעייא זיוה ןיא ָאל
 . .. םוא ןעהעז טזומענ םהיא בָאה ךיא ---
 ,ןעטכַארטוצסיוא סָאװ ןעניפעג גידנענעק םינ ,טלעטשעגבָא ךיז טָאה איז
 רעמיצנעיורפ ַא סָאװ וצ ןעטייהלעצנייא ןיא ןהעגניירא טינ ליוו ךיא ---

 .רעבאהבעיל רהיא ןעהעז ףרַאד
 טיײקבָארנ ןייז .ןעדנוטעגנָא ךיז איז טָאה -- .,,טלעוועג זיולב בָאה ךיא ---

 ןעד רהיא טלהיפ -- הטומ ןעבעגעג רהיא טָאה ןוא טכַארבעגפיוא רהיא טָאה
 ,טגָאזעג איז טָאה --- ? ןעגידיילעב וצ ךימ טכייל טציא זיא ךייא רַאפ זַא ,טינ

 עכילרהע ןא ןוא ןעשנעמ ןעכילטנערַא ןַא זיולב ןעמ ןָאק ןעגידיילעב --
 ןעריטאטסנָאק איוו טינ רחעמ טסייה בנג ַא זיא רע זַא בנג ַא ןענָאז רעבָא ,יורפ

 .טקַאפ א

 ךָאנ ךיא בָאה רעטקַאראכ רעייא ןיא ךירטש ןעשירזכא ןעניזָאד םעד ---
 .טנעקעג טינ ךייא ןיא

 ,טייהיירפ עלופ יורפ ןייז םיִנ ןַאמ ַא סָאװ ,סָאד שירזכא טפור רהיא ---
 יַאנת ןייא טימ זיולב ןעמָאנ ןעכילרהע ןַא ןוא זיוה סעכילרהע ןַא רהיא גידנעבעג
 ? שירזכא סָאד זיא .טייקגידנעטשנַא ןעמוקוצכָאנ

 טליוו רהיא בוא ,טייהניימעג זיא סָאד ,שירזכא ןופ רעגרע זיא סָאד ---
 ןיא איז ,ןערָאצ ןופ ךורבסיוא ןַא טימ ןהָאטענ יירשעג ַא איז טָאה -- ! ןעסיוו
 ,ןהעג טלעוועג טָאה ןוא ןענַאטשעגפיוא

 רעכלעוו ,?לוק ןענידעשטיווק ןייז טימ ןהָאטעג יירשעג ַא רע טָאה ! ןייג --
 טָאה רע .ךילנהעוועג ןופ רעכעה ןָאט ַא טימ ךָאנ ןעביוהענפיוא ךיז טציא טָאה
 רהיא ףיוא זַא ,טסעפ ױזַא דנַאה רהיא רענניפ עסיורג איד טימ ןהָאטעג ּפַאכ ַא
 ,טקירדעגוצ טָאה רע !עכלעוו טעלסארב םעד ןופ ןעכייצ ַא ןעבילבעג זיא דנַאה
 ,ץַאלּפ רהיא ףיוא קירוצ טצעזענקעוַא טלַאוװמ טימ איז טָאה רע ןוא

 ַאזַא ןעכיורבעג ןיוש טליוו רהיא ביוא 4 רהיא טגָאז ,טייהניימעג ---

 קעװַא טפרַאװ יורפ ַא סָאװ ,סָאד זיא טייהניימעג ַא זַא ,ןעסיוו טייז ןַאד ,טרָאװ
 ! טיורב סנַאמ רהיא ןעסע וצ טינ ךיז טמהעש ןוא ןהוז רהיא ,ןַאמ רהיא

 סָאד םהיא טגָאזעג טינ רונ טינ טָאה איז .ּפָאק םעד טניובעגנָא טָאה איז
 ןוא ןַאמ רהיא זיא רע זַא ,ןעטבעילעג רהיא טגָאזעג ןעטכענ טָאה איז סָאװ
 ,םעד ןעגעוו ןהָאטעג טכַארט ַא טינ וליפא טָאה איז ; רענירעביא ןַא זיא ןַאמ רעד
 ןיוילב טָאה ןוא רעטרעוו ענייז ןֹופ טייקגיטכערעג עצנַאג איד טלהיפענ טָאה איז
 : ליטש טגָאזעג

 -רַאפ ןיילא ךיא רעדייא רענרע עגַאל ןיימ ןרעדליש טינ טנָאק רהיא ---
 ? רימ סָאד רהיא טגָאז סָאװ וצ רעבָא .איז העטש

 םעד טימ ןעירשענ רע טָאה -- ? סָאװ וצ ? סָאד ךיא גָאז סָאװ וצ ---
 רהיא איוו יױזַא זַא ,ןעקיוו טלָאז רהיא ידכ סָאד גָאז ךיא --- ןעדָאצ ןעניבלעז
 ךיא לעװ ,טייקגירנעטשנא ןעטיהבא ןעגעוו ןעגנורעדַאפ עניימ טליפרע טינ טָאה
 ,עגט7 רעניזָאד רעד וצ ףוס ַא ןעכַאמ וצ ,ןעלטימ ןעמהענרָאפ

 "עג איז טָאה --- יַאסדאו-יַאס ןעגידנע סָאד ךיז טעוװו דלַאב ,דלַאב ---
 ,קנַאדעג םעד ייב ןעגיוא עוהיא ןיא ןעזיוועג ןערהערט ךיז ןעבָאה רעדיוו ןוא טגָאז

 י
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 ,ןעמוק דלַאב טעװ טיוט רעד זַא

 -ענ רעייא טימ רדיא רעדייא רעהירפ ןעגידנע ךיז טעװ סע רעבָא ,אי --

 ןופ גנוגידעירפעב איד גיטיונ זילב ךָאד זיא ךייא רַאפ ! ןעוענַאלּפ ןעטבעיל
 ,,,טפַאשנעדייל עשירעיהט

 טינ זיא סָאד א טינ ןיוש גָאז ךיא !שטיווַאר זנַאטקעלַא ייסקעלַא ---
 ,ןעדנעגיל א ןעגָאלש וצ ,גידנעטשנא טינ ךיוא רעבָא ךָאד זיא סָאד ,גיהטומסיורג

 -נעמ ַא ןופ םירוסי יד רעבָא !ךיז ןופ יו טינ רהעמ טכַארט רחיא ,אי ----- =
  טרעמיק ךייא .טינ ךייא ןעריסערעטניא ייז ,ןַאמ רעייא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןעש
 ...עבידא ....עביבא טינ סָאד ןָאק רע סָאװ ,טריניאור זיא ןעבעל ןייז סָאװ טיני
 | | ,ןעגָארטרעבילא

 ךיז טָאה רע זַא ,?ענש ױזַא טדערעג טָאה שטיווָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא
 ,טרָאװ ןעגיזָאד םעד ןעדיירסיורא טנַאקעג טינ ןפוא םושב טָאה ןוא טלעמַאטשוצ
 זיא רהא .ןעגָארטרעבילַא טלעמַאטשענסיױרא ךילדנע טָאה רע ןוא
 ןיא סָאװ ,עסיבסנעסיוועג טלחיפרעד ךיוא איז סָאה דלַאב ןוא שימאק ןערָאוװעג

 טָאה לָאמ ןעטשרע םוצ ןוא .טפַאהסַאּפש סעּפע ןעמוקרָאפ רהיא ןָאק טונימ ַאזַא
 טָאה סָאוו רעבָא .ןעשנעמ םעד טימ דיילטימ טלהיפרעד קילבנעניוא ןַא ףיוא איז
 -עג טָאה ןוא ּפָאק םעד ןעזָאלענבָארַא טָאה איז ? ןהָאט רעדָא ןעגָאז טנַאקעג איז
 ןיוש ךָאנרעד ןעביוהעגנָא טָאה ןוא עלייוו ַא ןעגיוושעג ךיוא טָאה רע .ןעגיווש

 טציא טדערעג טָאה רע .ןָאט ןערעגיהור ַא ןוא ןעיירעשטיווק רענינייוו ַא טימ

 -רעוו עכלעזַא וליפא ,טרָאװ ןעדעי גידנעכיירטשרעטנוא ןוא רענעסאלעג ,רעטלעק
 :גנוטיידעב רעדנוזעב ןייק טָאהעג טינ רָאג ןעבָאה סָאװ ,רעט

 .ןעביוהעגנָא רע טָאה -- ...ןענָאז ךייא ןעמוקעג ןיב ךױא ---

 -עג זיולב סָאד ךיז טָאה רימ ,ןיינ , } ןהָאטעג קוק ַא םהיא ףיוא טָאה איז
 -רעפ ךיז טָאה רע איוו ךיז גידנענָאמרעד ןהָאטעג טכַארט ַא איז טָאה --- טכוד
 שנעמ א ןעד ןָאק ,ןיינ -- ןעגָארטרעבירַא טרָאװ םעד ןעדיירוצסיורַא טרעטנאלּפ
 טייקגיהור רענעדעירפוצטסבעז רעניזָאד רעד טיט ,ןעגיוא ענטומ עגיזָאד איד טימ

 "? ויא טינ סָאװ ןעלהיפ
 .ןהָאטעג ?עמרומ א איז טָאה -- ןרעדנע טינ ךַאז ןייק ןָאק ךיא --- |

 אווקסאמ ןייק בא ןעגרָאמ רהָאפ ךיא זַא ,ןענָאז ךייא ןעמוקענ ןיב ךיא --- |
 ןעסיוורעד ךיז טעוװ רהיא ןוא ,ןערהעקקירוצ טינ זיוה ןיא רעהַא ךיז רהעמ לעוװ ןוא

 .-ַָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא טנָאזעג טָאה -- סאקָאװדַא ןיימ ןופ סולשטנע ןיימ ןעגעוו
 :עגעוו ןעגָאז טלָאװעג טאה רע סָאװ ךיז ןענַאמרעד וצ הימ טימ גידנעכוז ,שטיוו
 .רעטסעווש ןיימ וצ ןערעוו טרהיפעגקעווַא טעוו ןהוז ןיימ --- ןהוז רעייז

 -- ץרעמש ןהָאטוצנָא רימ ידכ ןעשזאירעס ןעמהענוצ טפראד רהיא ---
 ךָאד טבעיל רהיא -- ןערעטש ןרעטנוא ןופ םהיא ףיוא גידנעקוק טנָאזעג איז טָאה
 ! רימ טימ ןאשזאירעס רעביא טזָאל .טינ םהיא

 זיא םהיא טימ לייוו ,ןהוז םוצ עבעיל ןיימ ןערָאלרעּפ בָאה ךיא ,אי
 -קעװַא םהיא ךיא לעוװ ןענעווטסעד ןופ רעכָא .ךייא וצ ?לעקע ןיימ ןעדנוברעפ
 ! עידא .ךייא ןופ ןעמהענ

 -רַאפ םהיא ןיוש רעבָא איז טָאה טציא .ןהעגסױרַא טלצוװעג טָאה רע ןוא
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 | .געוו םעד טלעטש
 טָאה -- ןאשזאירעס רעביא ָאד טזָאל ,שטיוװַָארדנַאסקעלַא ייפקעלַא ---

 טזָאל --- ןעגָאז טשינרָאג רחעמ ןָאק ךיא --- רעדיוו טעבעג ַא טימ טלעמרומענ איז
 רימ טזָאל .ןערעוו ןענעלעג דלַאב לעװ ךיא ...ןיימ זיב ןאשזאירעס רעביא רימ
 | | ,..םהיא

 גידנעסיירסיורא ןוא ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה שטיװָאדדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 | ...רעמיצ ןופ סיורא גידנענייווש רע זיא דנַאה ןייז רחיא ןופ

9. 

 טַאקַאוװחא רענרובסרעטעּפ ןעטמחירעב םעד ןופ רעמיצ-סגנַאפּפמע רעד
 -ניירַא ןירַא זיא שטיוװַארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןעוו ,ןעטנעילק טימ לופ ןעוועג ןיא

 רענייא : ןעררעה יירד ; עט'רחוס ןוא עגנוי ַא ,עטלַא ןַא : ןעמַאד יירד .ןעמוקעג

 ַא טימ רחוס א רערעדנא רעד ; רענניפ ן'םיוא גניר א טימ שטייד א רעיקנַאב ַא

 ַא טימ ןוא רידנומציוו א ןיא קינווַאנישט רעזייב א -- רעטירד רעד ןוא ,דרָאב

 .ןעוועג גיטנעק ןיא סע איוו ,טרַאװעג גנַאל ןיוש ןעבָאה ,טסורב ן'פיוא לַאדעמ
 טימ טעּטירקסענ ןעבָאה ןוא שיט א ייב ןעסעזעג ןענייז רעביירש-ספליהעג ייווצ
 -עג זיא שטיווַארדנאטקעלַא ייטקעלא סָאװ ףיוא ,גייצעג-ביירש איד .סרעדעפ איד
 -עג טינ טָאה רע .עטוג ךילנהעוועגרעסיוא ןעוועג ןענייז ,ןלעב רעסיורג ַא ןעוו
 -םיוא טינ ,טָאה רעביירש-ספליהעג איד ןופ רענייא .טָאד ןעקרעמַאב טינ טנעק
 -עג דנעוו א ןייב ךיז טָאה ןוא ןעגיוא איד טימ ןהָאטעג שטעווק ַא ,ךיז גידנעביוה
 : ןעשטיווָארדנַאטקעלַא ייסקעלַא וצ ןחָאט

 ? רהיא טננַאלרעפ סָאוװ ---

 ,טַאקָאװדַא םעד ןעהעז ֹוצ בָאה ךיא ---

 ןייז טרעפטנעעג גניירטש טָאה -- טגיטפעשעב זיא טַאקָאװדַא רעד ---
 טָאה רע ןוא ,עדנעטרַאװ איד ףיוא רעדעפ ןייז טימ גידנעזייוונַא ,טנעטסיסַא
 ,יירעביירש ןייז רעטייוו טצעזעגטרָאפ

 ייטקעלַא טנערפעג טָאה --- ? טכיילעיפ טיוצ ןעניפעג טינ רע ןָאק וצ --- | |

 ,שטיוװַארדנַאסקעלַא
 יוזא טייז .טגיטפעשעב רעמיא זיא רע ,טייצ עיירפ ןייק טינ טָאד רע ---

 | | ,טרַאװ ןוא טוג

 -- עטרַאק-טיזיוװ ןיימ םהיא ןעבענרעביא טכיילעיפ ךיז טהימעב ןַאד -- = } |

 ןעגנואווצעג ךיז גידנעהעז ,שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טגָאזעג עדריוו טימ טָאה
 .ןעכילמייחרעפ טלָאװעג סָאה רע סָאװ ,ןעמָאנ ןייז ןענָאזוצסיוא

 טינ םינמא טָאה ןוא עטראקיטיזיו איד ןעמונעג טָאה טנעטסיסַא רעד |
 ,טַאקָאװדַא םוצ ריחט ןיא קעװַא זיא ןוא זיא סָאד רעוו רהיא ןופ טנעקרעד ךיילג

 עג םענעפָא טנעקרענא ּפיצנירּפ ןיא טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
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 טרעוו סָאד איוו ןעטייהלעצנייא עכנַאמ ןיא ןעגעגַאד ןעוועג רעבָא זיא רע ; טכיר

 ,תונורסח עסיורג גנוניימ ןייז טיול טכַארבעגסיורא טָאה סע סָאװ ,טעדנעוועגנָא

 -ייהנעגעלעגנַא עויטַארטסינימדַא טימ טגיטפעשאב ןעבעל ןעצנַאג ןייז גידנעייז

 רעכייוו ,טלהיפעגטימ טינ סעּפע טימ טָאה רע ןעוו ,ןַאד וליפא רע טָאד ןעט

 ןערעלהעפ זַא ,ןענופעגנייא טָאה רע ל?לייוו ,םעד ןענעג גנוניימ ןייז טכַאמעג

 גילייװגנַאל זיולב ךיז ןעק ךַאז רעדעי ןוא ,ךַאז רעדעי ןיא ךילדיימרעפנוא ןענייז

 טימ ןהָאט וצ טָאהעג טינ ?הָאמ ןייק טציא זיב רעבָא סָאה רע .ןערעסעבפיוא

 .עשיטערָאעהט ַא ןעוועג זיולב גנוניימ עשירעגנגעג ןייז זיא םורַאד ןוא רוטַאקָאװדַא

 -בילמהענעגנַאנוא רעד רעביא טקרַאטשרעפ גנוניימ עשירענגעג ןייז ךיז טָאה טציא

 .רעמיצ-סגנַאפּפמע סטַאקָאװדַא םעד ןיא טלהיפעג טָאה רע עכלעוו ,טייק

 .טנעטסיסַא רעד טגָאזעג טָאה --- ןעמוקסיורא דלַאב ןעלעוו ייז -- יה

 ריהט ןיא איו טונימ ייווצ ןייק טרעיודעג טינ טָאה סע .,ךילקריוו ןוא

 דלַאב ןוא רענעק-ץטעזעג ןעטלַא ןַא ןופ רוגיפ עגנַאל איד ןעזעיוועג ךיז טָאד

 -עג טָאה רעניזָאד רעד ןעכלעוו טימ ,ןיילא טַאקָאװדַא םעד ןופ רוניפ איד

 / | ..ךערּפשעג ַא טרהיפ

 ,רעגיציײלּפ-טיירב א ,רעקנוניילק א ןעוועג זיא ןיילא טַאקָאװדַא רעד

 ןוא ןעמערב עגנַאל ,עלעה טימ ,דרָאב עניורב-לעקנוד ַא טימ רעטַאוװעכילּפ

 ןעביוהעגנָא ,ןתח ַא איוו טצוּפעגסיוא ןעוועג זיא רע .ןרעטש םענעזָאלעגבָארַא ןַא

 -רעיוּפ ,רעגולק א .ךיש עטריקַאל איד טימ ןעזָאלעגסיױא ןוא ךוטזלַאד םעד ןופ

 . .קַאמשעג ןעטכעלש ַא טימ ןָאהטעגנָא שיטנַארפ ןוא םינּפ רעש

 ײסקעלַא וצ ךיז גידנעדנעוו טַאקָאװדַא רעד טגָאזעג טָאה -- עטיב -- |

 -רעפ רע טָאה ,ךיז ייברעפ ןענינערַאק גידנעזָאלכרוד ןוא .שטיװָארדנַאסקעלַא -

 : | !עטטיב -- ריהט איד טכַאמ

 ןעכלעוו ףיוא ,שיט-ביירש ןעבעל לעטופ ַא ףיוא ןעזעיװעגנָא טָאה רע

 -עג ןיילַא ךיז טָאה ןוא ,ןערעיּפַאּפ ענעדעישרעפ ןעפרָאוװעגנָא ןעוועג ןענייז סע

 ךעלטנעה עניילק ענייז גידנעבייר ,רעדנעציזרָאפ ַא איוו ץַאלּפ םעד ףיוא טצעז

 טצעזעגקעווַא ךיז טָאה רע סָאװ רונ רעבָא .טייז ַא ףיוא ּפָאק ןייז גידנעניױבנָא ןוא

 -דַא רעד .ליִאמ ַא ןעניולפעגכרוד זיא שיט ןרעביא איוו ,עזָאּפ רעטכער ַא ןיא

 ןהָאטעג ּפַאכ ַא דנעה ענייז טימ טָאה ,ןהָאטעג ביוה ַא לענש ךיז טָאה טַאקָאװ

 | .רעהירפ איוו טצעזעגקעווַא רעדעיוו ךיז טָאה ןוא ?יִאמ איד

 -- טייהנעגעלעגנַא ןיימ ןערהעלקרע ןעביוהנָא לע ךיא רעדייא ---

 םַאזקרעמפיוא ךייא ךיא ףרַאד -- שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טגָאזעג טָאה

 ַא ןעביילב זומ ךייא טימ ןעדייר וצ בָאה ךיא עכלעוו ןעגעוו ךַאז איד זַא ,ןעכַאמ

 יי | ,סינמייהעג
 -עג טינ טלָאװ ךיא ביוא ,טַאקָאװדַא ןייק ןעוועג טינ טלָאװ ךיא -- |

 רהיא ביוא רעבָא .טעיורטרעפנַא רימ ןערעוו עכלעוו ,תודופ ןייֵק ןעטיהבא טנאק

 | ...גנוגיטעטשעב א טליוו

 טָאה ןוא םינּפ ןייז ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא ײקקעלַא

 ןיוש ןעטלָאװ ייז איו ױזַא ,ןעכַאל ןעגיוא ענולק עיורג ענייז זַא ,ןעהעזרעד

 .רעהירפ ןופ טסואוועג סעלַא
| : 
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 יײסקעלַא טצעזעגטרָאפ טָאה -- ? עילימַאֿפ ןיימ טנאקעב ךייא זיא ---
 .שטיװָארדנַאסקעלַא

 ליִאמ א טּפַאכעג רעדיוו טָאה רע -- עכילצינ רעייא ןוא ךייא ןעק ךיא ---
 -דַא רעד טגָאזעג טָאה -- רעשיססור רעדעי סָאד סייוו סע איוו ,טייקגיטעהט ---
 ,טגיינרעפ ךיז טָאה ןוא טַאקָאװ

 ךיז ןעמונעגנָא ןוא ןהָאטעג ץפיז ַא טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא יײקקעלַא
 ןיוש רע טָאה ןעסָאלשטנע ןיוש ךיז רע טָאה להָאמ ןייא רעבָא .הטומ םימ
 -מַאטש ןהָא ,טלַאהקירוצ ןהֶא רעבָא ,עמיטש רענידעשטיווק ןייז טימ טצעזענטרָאפ
 ,טרָאװ ןעדעי גידנעכירטשרעטנוא ןוא ןעל

 -ָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןעביוהעגנָא טָאה --- קילגמוא םעד בָאה ךיא ---
 עניימ ןעסיירוצ ךילצעזעג ?ליוו ךיא ןוא ןַאמ רעטרַאנעגבָא ןַא ןייז וצ --- שטיוו
 ןעביילב טינ לָאז ןהוז רעד זַא ,סָאד ןעכַאמ יוזא רעבָא ,יורפ ןיימ וצ ןעגנוהיצעב
 | | ,רעטומ רעד טיס

 וצ טינ הימ איד ןעבעגעג ךיז ןעבָאה ןעגיוא עסיורג ס'טַאקָאװדַא םעד
 שטיווָאדדנַאסקעלַא יײסקעלַא ןוא ,החמש ןופ ןעגנורּפשעג ןענייז ייז רעבָא ,ןעכַאל
 טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןופ דיירפ איד זיולב ןעוועג טינ זיא ַאד זַא ,ןעהעזעג טָאה
 ָאד ,טייקנעביוהעג ןוא ףמואירט ןעוועג זיא ָאד --- גנולעטשעב עטונג ַא ןעמוקעב
 איד ןיא ןעהעזעג טָאה רע ןעכלעוו ,ץנַאלג םענעי וצ ךילנחע ,ץנַאלג ןעוועג זיא
 1 ,יורפ ןייז ןופ ןעגיוא

 ?טג ַא !ערהיפוצסיוא גנוקריווטימ ןיימ טגנַאלרעפ רהחיא ---
 טכיילעיפ ךיז לע ךיא זַא ,סיוארָאפ ןענָאזנָא ךייא זומ ךיא רעבָא ,אי ---

 - ןופ רעהירפ טציא ךילמענ ןעמוקעג ןיב ךיא .ךייא טימ ךערּפשעג ַא טימ ןעצונעב
 רַאפ רעבָא ,טג ַא ןעקריווסיוא ?יוװ ךיא .הצע .ןַא ךייא טימ ךיז ןעטלַאה וצ סעלַא
 רהעז ןָאק סע .ךילגעמ זיא סע עלעפ עכלעוו ןיא ,ןעמרָאפ איד גיטכיוו ןענייז רימ
 לעוו ,ןעגנורעדַָאפ עניימ רַאפ דנעסַאּפ ןייז טינ ןעלעוו ןעמרָאפ איד ןעוו זַא ,ןייז
 .גנודייש ַא ןערעדָאפ ךילצעזעג ןופ ןענאזטנע ןעצנַאג ןיא ךיז ךיא

 רהיא איוו ,ױזַא לָאמ עלַא זיא סָאד ןוא ,ױזַא לָאמ עלַא זיא סָאד ,א --
 | ,טליוו

 -קעלַא ײסקעלַא ףיוא ןעגיוא ענייז ןעזָאלעגבָארַא טָאה טָאקָאװדַא רעד
 ,םינּפ ןייז ףיוא דיירפ ןופ קורדסיוא םעד ןופ זַא גידנעלהיפ ,סיפ סעשטיווארדנַאס
 טָאה רע .ןעגידיילעב טנעילק רעד ךָאנ ךיז ןָאק ,ןעטלַאהקירוצ טינ ןָאק רע סָאװ
 טָאה ןוא זָאנ ןייז ייברעב ןעגיולפעגכרוד זיא עכלעוו ,פיֵָאמ ַא ףיוא ןהָאטעג קוק ַא
 וצ טקעּפסער סיוא טּפַאכעג טינ רעבָא טָאה ,דנַאה ן'טימ ןהָאטעג סיר ַא ךיז
 .ענַאל סעשטיוװַארדנַאסקעלַא ײסקעלַא

 עצעזעג ערעזנוא טנאקעב רימ ןענייז ןעכירטש עניײמעגלַא ןיא םגח --
 -ארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טצעזעגטרַאפ טָאה --- דנַאטשנעגעג ןעגיזָאד םעד ןעגעוו
 ןעכלעוו ףיוא ,ןעגעווטסעד ןופ ןיײמעגלַא ןיא ןעסיוו ןעלעוו ךיא טלָאװ -- שטיוו
 .ןעטייהנענעלעגנַא עכלעזַא טכַאמעג ןערעוו זפוא

 -םיוא טינ טַאקָאװדא רעד טרעפטנעעג טָאה -- טגנַאלרעפ רהיא ---
 ןָאט ןעבלעזמעד טימ ןעדייר וצ ןעגינענרעפ גידנעבָאה ןוא ןעגיוא איד גידנעביוה

209 



 אנינעראק אננאי

 עכלעוו ךרֹוד ,ןעגעוו ענעי עלַא ןעזייוונָא ךייא לָאז ךיא --- דייר סטנעילק ןייז ןופ

 ,שנואוו רעייא ןופ גנולליפרע איד ךילגעמ זיא סע

 ףיוא ּפָאק ן'טימ ןהָאטעג לעקַאש ַא טָאה שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא

 -  .+:טצעועגטרָאפ טָאה טַאקָאװדַא רעד ןוא אי
 ,טסואוועב זיא ךייא איוו ,ךילנעמ זיא ,עצעזעג ערעזנוא טיול ,טנ א -- |

 ןייז וצ ןהָאטעג דנעו א ךיז רע טָאה -- ! ןעטראוו ....עלעפ עדנעגלָאפ ןיא

 . ןעגעווטסעד ןופ זיא רעבָא ,ריהט ןיא טקורעגניירַא ךיז טָאה רעכלעוו ,טנעטסיסַא

 רעדיוו ךיילג ךיז סָאה ןוא רעטרעוו עגינייא טגָאזעג םהיא טָאה ,ןענַאטשעגפױא

 ףניפ ,עהטַארייהרעפ איד ןופ תונורסח עשיזיפ ; עלעפ עדנעגלָאפ ןיא -- טצעזעג

 םעד גידנעגיוברעפ טגָאזעג רע טָאה --- ןיהואוו ןעסיוו טינ ןוא ןעדניוושרעפ רהָאי

 רע) .ףואינ ןַאד ןוא --- ראָאה טימ ןעסקאוורעפ ןעוועג זיא סָאװ רעגניפ ןעצרוק

 "ייז ןעגנולייהטנייא איד .(האנה רעגיטנעק ַא טימ טדערעגסיורא טרָאװ םעד טָאה

 -נייא ןוא עלעפ םנה ,רעגניפ עקיד איד רעטייוו טגיובעג טָאה רע) עדנעגלָאפ ןענ

 תונורסח עכילרעּפרעק : (םענייא ןיא טריציפיסַאלק ןייז טינ ןענָאק ןעגנולייהט

 .איוו ױזַא --- יורפ רעד רעדָא ןַאמ םעד ןופ ףואינ ; יורפ רעד רעדָא ןאמ םעד ןופ

 טגיובעגבָא קירוצ עלַא ייז רע טָאה ,טגיוברעפ ןעוועג ָאד ןיוש ןענייז רעגניפ עלַא

 רהיא זַא ,ןעכער ךיא רעבָא ; שיטערָאעהט זיא סָאד -- : טצעזעגטרַאפ טָאה ןוא

 ןעגידנוקרע בעילוצ טינ ריס וצ ךיז טעדנעוועג ןוא ערהע איד ןהָאטעגנָא רימ טָאה

 "עג ןופ דנורג ףיוא ,םוראד ןוא .טעדנעװעגנָא שיטקַארּפ טרעוו סָאד איוו ךיז

 וצ רימ ןעמוק עלעפ עֶלַא איד ןופ ןַא ,ןערלעמ ךייא ךיא ףרַאד ,עלעפ ענעזעוו

 ןוא ? ןהעטשרַאפ ןָאק ךיא איו ,ָאטינ ןענייז תונורסח עשיזיפ ןייק : סעדנעגלַאפ

 ...? ןיהואוו טינ סייוו ןעמ ןעדניוושרעפ ןופ לַאפ ןייק

 סלַא ּפָאק ןטימ ןהָאטעג ?לעקָאש ַא סָאה שטיװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא

 | : -  .גנוגיטעטשעב

 איד ןופ םענייא ןופ ףואינ : סעדנעגלַָאפ וצ ,סע טסייה ,ןעמ טמוק ---

 -ערברעפ םעד ןופ דיוש איד זיא גנומיטשנייא סנערייב טיול ןוא עהטַארייהרעפ

 ךָאנ ןענייז גנומיטשנייא רעגיזָאד רעד ץוח ַא ןוא ,ןערָאװעג ןעזיוועב דצ ןעשירעכ

 ךיא .דצ ןעגידלוש םעד ןופ ןעליוו םעד טימ טינ ןענייז סָאװ ,עזייוועב ןַארַאפ

 "עג טָאה --- עקיטקַארּפ רעד ןיא גינייוו טריסַאּפ עמצעל סָאד זַא ,ןעגָאז ךייא זומ

 ,שטיוװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא ףיוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה ןוא טַאקָאװדַא רעד טגָאז

 טַאקָאװדַא רעד ןוא ןעגיוושעג טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא רעבָא

 | : טצעזעגטרָאפ טָאה

 / ףואינ עטטכילנהעוועג סָאד ןוא עטסגיטפנינרעפ סָאד רַאפ ןעכער ךיא -- |

 . ריר ,ןעקירדוצסיוא ױזַא טביולרע טינ ךיז טלָאװ ךיא .גנומיטשנייא סנעדייב טיופ

 -- טַאקָאװדַא רעד טגָאזעג טָאה --- ןעשנעמ ןעטלעקיווטנענוא ןַא טימ גידנעד

 | .ףיקדנעטשרעפ סָאד זיא ךייא רַאפ זַא ,ןענעכער ךיא רעבָא |

 רע וַא ,ןעגָארטוצ ױזַא ןעוועג רעבָא זיא שטיװַארדנַאסקעלַא יײסקעלַא

 -נייא סנעדייב טיול ףואינ ןופ טייקגיטפנינרעפ איד ןענַאטשרעּפ ךיילג טינ טָאה

 : ןעפלָאהעגסיוא ךיילג םהיא טָאה טַאקָאװדא רעד רעבָא .גנומיטש

 ,טקַאפ רעד זיא סָאד -- ןעמַאזוצ ןעבעל רהעמ טינ ןענָאק ןעשנעמ --- |
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 ןוא ןעטייהלעצנייא איד ךָאד ןענייז ןַאד ,ןיירעד ןייא ןעמיטש עדייב ביוא ןוא
 -נייא רעד סָאד זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא .לַאנע ץנַאנ ןעטעטילַאמרָאפ איד

 | : לעטימ רעטסרעכיז ןוא רעטסכַאפ

 רעבָא .ןענַאטשרעפ גידנעטשלַאפ טציא טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא

 ןעזָאלרער טינ ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנורעדַאפ עזעיגילער ןעוועג ןענייז םהיא ייב

 .ןעכיורבעגנ וצ לעטיס אזַא
 -- ןייז טלָאמעג טינ סָאד ןָאק עגַארפ רעגיטרעוונעגעג רעד ןיא ---

 עכלעוו ,עזייוועב עגיליוונוא : ךילגעמ לַאפ ןייא רָאנ זיא ָאד -- טגָאזעג רע טָאה
 ,בָאה ךיױא עכלעוו ,ףעירב ענענופעג ךרוד טניטעטשעב ןערעוו

 -רעפ טַאקָאװדַא רעד טָאה ןערָאװעג טנַאמרעד ןענייז ףעירב רָאנ איוו |

 -ראפ ןוא ןענידיילטימ םענידא ןעזָאלענסױרַא טָאה ןוא ןעּפיל איד טשטעווק
 | | .גנַאלק ןעכילטכע

 .-עגנַא עכלעזַא -- ןעביוהעגנָא רע טָאה --- ןעהעזוצנייא רונ טביולרע ---
 טרַאּפעד ןעכילטסייג ןופ ןעדעישטנע ןערעוו ,טסייוו רהיא איוו ,ןעטייהנעגעל
 עלעפ עכלעזַא ןיא ןענייז סעּפָאּפָאטַארּפ איד ןוא סעטַאט-ןעכריק איד ; טנעמ

 -יימש א טימ טגָאזעג רע טָאה -- ןעטייקגיניילק עטסעיונעג איד ףיוא םינלעב

 איד טימ ןיירעד טימ טלהיפ רע זַא ,ןעהעזעג ךיז טָאה סע ןעכלעוו ןיא ,לעכ
 רעבָא ;?הָאמ סעכנַאמ זייוועב ַא לעפייווצ ןהִא ןענייז ףעירב --- סעּפָאּפאטארּפ
 ןיא .תודע ןייז ןעפרַאד סע .ה .ד ,עטקעריד רהעמ ןייז ןעפרַאד עזייוועב איד
 ,ןעיורטרעפ רעייא ןעקנייש ןוא ערהע איד ןהָאטנָא רימ טעוװ רהיא ןעוו ןיײמעגלַא
 -עגנָא ןעפרַאד עכלעוו ,ןעלטימ איד ןעביילקוצסיוא רימ ראפ רעביא טזָאל ןַאד
 טמיטש רענעי ,טַאטלוזער םעד ?ױװ סע רעוו .עלעפ עכלעזַא ןיא ןערעוו םעדנעוו
 .ןעלטימ איד וצ ךיוא ןייא

 -קעלַא ןעביוהעגנָא גידנערעוו ךיילב גנולצולּפ טָאה -- .... ױזַא ביוא ---
 רעד ךיז טָאה קילבנעגיוא ןעגיזָאד םעד ןיא רעבָא ;שטיװָארדנַאסקעלַא ייס
 וצ רחיט רעד וצ ןעננאנעגוצ רעטייוו זיא ןוא ןעביוהעגפיוא רעדיוו טַאקָאװדַא
 | ,ןירַא טלָאװעג טָאה רעכלעוו ,טנעטסיסא ןייז

 טָאה -- !דירַאי ןעגיליב ִא ףיוא טינ ָאד ןענייז רימ זַא ,רהיא טנָאז ---
 ,שטיװָאדדנַאסקעלַא ײסקעלַא וצ טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה ןוא ןהָאטעג גָאז ַא רע

 ָאכ ַא טקרעמעבנוא רע טָאה ץטַאלּפ ןייז וצ קירוצ ךיז גידנערהעקמוא

 : ליִאֹמ א ךָאנ ןהָאטעג
 .ןעביוהעגנָא רע טָאװ --- . . .ןעגָאז וצ טביולרע טָאה רהיא ָאזלַא --
 -ענ טָאה -- ךילטפירש סולשעב ןיימ ןעסיוו ןעזָאל ךייא לעוװ ךיא ---

 ןֵא ךיז גידנעטלַאהנָא ןוא גידנעהעטשפיוא שטיווָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא טגָאז

 א ןעקריווסיוא זַא ,סעדנעגלָאפ ןעסילש ךיא ןָאק רעטרעוו ערעייא ןופ -- שיט
 ,ןעסיוו ןעזָאל ןיוש רימ טלָאז רהיא ,ןעטעב ךייא טלָאװ ךיא .ךילנעמ זיא טג
 | ? ןענָאיצידנַאק ערעייא ןענייז סָאװ

 ןעלדנַאה וצ ןעיורטרעפ רונ רימ טעװ רהיא ביוא ,ךילנעמ זיא סעֶלַא --
 גידנערעפטנע טינ ,טַאקָאװדַא רעד טגָאזעג טָאה --- גיהטיונ ראפ ןיפעג ךיא אייוו

 טטנוקסיוא ךייא ןופ ןעמוקעב וצ ןענעכער ךיא ןָאק ןעוו -- עגארפ רעד ףיוא
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 גידנעצנעלג ןוא רהיט רעד וצ רעטנעהענ גידנעהעגוצ ןהָאטעג גערפ ַא רע טָאה --
 .ךעלכיש עטריקַאל איד טימ ןוא ןעגיוא איד טיט

 ביוא ןעסיוו ךימ ןעזָאל טוג ױזַא ןייז טעוו רהיא .םורַא ךָאװ ַא ןיא ---

 .ןענָאיצידנָאק עכלעוו ףיוא ןוא סעצָארּפ םעד ןערהיפ וצ ןָא ךיז טמהענ רהיא
 ,טוג רהעז ---

 םער ןעזָאלעגכרוד טָאה ,טגיינרעפ ךילפעה ךיז טָאה טַאקָאװדַא רעד

 יירפ ןעבענעגרעביא ךיז רע טָאה ןיילַא גידנעביילב ןוא רהיט רעד ךרוד טנעילק
 רע זַא ,ןעצרַאה ן'פיוא טונ ױזַא ןערָאװעג זיא םהיא .החמש ןופ ?היפענ ןַײז
 טָאה עכלעוו ,עמַאד רעד זיירּפ ןייז ןופ ןעזָאלעגּפָארַא ןעלעגער ענייז ןענעג ,טָאה י

 ,רעכיז ףיוא גידנעסילשעב ,ליאמ ןעּפַאכ וצ טרעהענפיוא טָאה ןוא ןעגנודעג ךיז
 "יס ייב איוו ,טעמַאס םימ לעבעמ איד ןעהיצרעביא ןעמ ףרַאד רעטניוו וצ זַא

 .ןענינָאג

 טָאה טסוגיוא ןעטנהעצנעביז ןופ ןָאיסימָאק רעד ןופ גנוציז רעד ףיוא

 ןעבָאה געיז ןופ ןעגלָאפ איד רעבָא ,געיז ַא טָאהעג שטיװָאדדנַאטקעלַא ייסקעלא

 -כיזניה עלַא ןיא ןעשרָאפוצסיוא םוא ןָאיסימָאק עיינ איד .טקַאהעגרעטנוא םהיא

 זיא ןוא ןערָאװעג טמיטשעב עקַאט זיא ענערָאבעג-דמערפ איד ןופ ענַאל איד ןעט

 טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא איו ,ץַאלּפ ן'פיוא ןערָאװעג טכירעגסיוא

 .לענש ןוא שיגרענע ,ןענָאלשעגרַאפ
 ןופ טכירעב רעד ןיוש טלעטשעגוצ ןעוועג זיא םורַא ןעטַאנָאמ יירד ןיא

 .-סיוא זיא ענערָאבעג-דמערפ איד ןופ ענַאל איד .ןָאיסימָאק-סגנושרָאפסיױא רעד

 -ַאמ ,שיּפַארגָאנטע ,שימָאנָאקע ,וויטַארטכינימדַא ,שיטילָאּפ ןערָאװעג טשרָאפעג

 -ירשעג לָאפטכַארּפ רהעז ןעוועג ןענייז ןעגַארפ עלַא ףיוא .זעיגילער ןוא ?עירעט

 עלעיציּפָא ןופ טַאטלוזער רעד ןעוועג ןענייז ןעטרָאװטנַא איד .ןעטרָאװטנַא ענעב

 . ,ןעיירעיכרא ןוא ןערָאטאנרעבוג ןופ ןעטכירעב איד ןופ דנורג ףיוא ןעבאגנא

 - -ינלאשטאנ ענדועיוא איד ןופ ןעטכירעב איד ףיוא טציטשעג ךיז ןעבָאה עכלעוו

 -כירעב איד ףיֹוא טציטשעג טייז רעייז ןופ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,םיחלג ןופ ,סעק

 עטפניקסיוא עכלעזא עלא ןיא זױא םוראד ןוא ,עטענדרַאעגרעטנוא ערעייז ןופ ןעט

 .ןעוועג טינ לעפייווצ ןייק

 -עגנוא .ןעריסאּפ סָאװ ראפ לעיּפשייב םוצ איוו ןעגארפ עכלעזַא עלַא

 טסעפ רענהָאװנייא איד ךיז ןעטלאה סָאװ ראפ ,רעדלעפ איד ףיוא ןעסינעטער

 ןעדיישטנע טינ ןענָאק עכלעוו ,ןעגארפ -- .וו .ז ןוא ,סנעביולג ערעייז ראפ

 ןענַאק ןוא ןישַאמ רעשיטארקארויב רעד ןופ טייקכילמעווקעב רעד ןהֶא ןרעוו

 -ייווצנוא ןוא ערהאלק ַא ןעמוקעב טציא ןעבָאה ,ןעדיישטנענוא ןעביילב גיביוא |

 ןופ ןעטסנוג וצ ןעוועג עקַאט זיא גנודיישטנע איד ןוא .גנודיישטנע עטפַאהלעפ
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 .ננוניימ סעשטיווארדנאסקעלא ייסקעלא
 טָאה ,גנוציז רעטצעל רעד ןיא טניזעב ךיז גידנעלהיפ ,וואמערטס רעבָא =

 "קַאט עיינ ַא טכיורבעג ,שטיווארדנאסקעלא ייסקעלא ראפ טעטראוורענוא ץנאג

 רעד ןופ רעדעילגטימ ערעדנַא ענינייא טייז ןייז ףיוא ןעניוצעגנוצ טָאה רע .קיט

 סעשטיווארדנאסקעלא ייסקעלא וצ ןעננאנעגרעביא גנולצולּפ זיא ןוא ןָאיסימָאק
 טעדנעװעגנָא ןעלָאז סע זא ,גנורעדָאט איד טנידייהמטרעפ גיציה טָאה ןוא דצ
 עקַאט רָאפ טנָאלש רע רעבָא ,רָאפ טגָאלש ןינעראק עכלעוו ,ןעלטימ איד ןרעוו
 .ןינעראק סָאװ טסייג ןעבלעז ןיא ןעלטימ ערעכילדנירג ךָאנ םעד בעילוצ

 טכיוהבעג ןוא ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז עכלעוו ,ןעלטימ עניזָאד איד = -
 טימ עלא זא .,שיראנ יוזא ןעזעיוועגסיורא ךיז ןעבָאה ,םערטסקע וצ ןערָאװעג

 ענולק ןוא גנוניימ עכילטנעפע איד ,רענעמ-סטָאַאטש ,טייצ ןייא ןיא  ,לָאמ א
 גנודנעוונא רעד ןעגעג ןערָאװעג טגערעגפיוא זיא סעלא -- ןעגנוטייצ ןוא ןעמאד

 ייקקעלא רעטאפ רעייז ןעגעג ןוא אפוג ןעלטימ איד ןעגעג ,ןעלטימ עניזָאד איד ןופ
 םעד ןופ רעטאפ םעד סלא טנעכערעג ןעמ טָאה םהיא  .שטיווארדנאפקעלא

 -עג ךיז טָאה ןוא טייז א ןא סקורענבָא ךיז טָאה ןיילא ווָאמערטפ .טקעיארּפ

 טנלָאפעג רונ טָאה ןוא ייברעד גידלושנוא ץנאג ןעוועג טלָאװ רע איוו ױזַא טכַאמ
 .רענעלּפ סעשטיווארדנאסקעלא ייסקעלא

 גידנעקוק טינ רעבָא .ןענינעראק טקַאהעגרעטנוא ןעצנאג ןיא טָאה סָאד|
 ףיוא גידנעקוק טינ ,טגניירטשעגנא ןעוועג ןיוש זיא דנוזעג ןייז סָאװ ,ףיורעד
 -נא טינ ךיז שטיווארדנאסקעלא ייסקעלא טָאה ,עילימאפ ןייז ןיא תורצ איד
 וואמערטס .גנוטלאּפש א ןעמוקעגרָאפ זיא ןָאיסימָאק רעד ןיא / .ןעבעגעגרעט
 רעד ףיוא ןעזָאלרעפ ךיז ןעבָאה ייז זא ,ט'הנעט'ענ ןעבָאה רעננייהנא ענייז טימ
 ןענינעראק ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ןעוועג זיא עכלעוו ,ןָאיסימַאק-סנָאיזיוװער
 -רָאג ןענייז ןָאיסימָאק רעגיזָאד רעד ןופ ןעטכירעב איד זַא סיוא ךיז טזָאל סע ןוא
 ייסקעלא ןוא .רעיּפאּפ ענעבירשרעפ איוו טינ רהעמ זיא סָאד ןוא חטרעוו טשינ
 -ער עכלעזַא ןעגעג טפפמעקעג ןעבָאה רעגנייהנא עגייז טימ שטיוװָארדנאסקעלא

 איד טנידייהטרעפ טָאה ןוא עטפניקסיוא עליציפָא ןענעוו ןעגנוניימ ערענָאיצולָאװ
 ,ןערָאװעג טייבראעגסיוא ןָאיסימַאק-סנַאיזיוװער רעד ןופ ןענייז סָאװ ,ןעבאגנא

 תוחומ איד ןיא רעטנָאלּפ אזא ןערָאװעג זיא תקולחמ רעגיזָאד רעד רעביא |
 -ניא קראטש ךיז ןעכָאמה סָאװו ,איד וליפא זַא ,גנוניימ רעכילטנעפע רעד ןופ
 :ןעטקאפ איד ךָאד ןענייז איוו טסואוועג טינ ןעבָאה ,ענארפ רעד טימ טריסערעט

 עטלעפייווצרעפ אזַא עקַאט זיא ענאל רעייז ןוא ענערָאכעגדמערפ איד םוא ןעמוק
 ,עדנעהילב א זיא ענאל רעייז רעדָא

 םעד ןופ טינ ןע עטילעג ךָאנ טָאה עגאל ס'שטיווָארדנאסקעלא ייסקעלא

 -נווא רעד ראפ םהיא ףיוא ןעלאפעג ןענייז עכלעוו ,םידשח איד רעכיא ; ןיילַא

 ייסקעלא ןוא .רעגרע ןערָאװעג ךָאנ ענאל ןייז ןיא ,יורפ ןייז ןופ טייהיירט
 ,סולשעב ןעטסעפ ַא ןעמונעגנָא עגאל רעד ןיא גידנעייז טָאה שטיווארדנאסקעלא

 . סינביטרע איד ןעטעב סעוו רע זא ןָאיסימָאק רעד ןיא טרהעלקרע טָאה רע
  -עגסיוא טָאה רע  .ץאלּפ ן'םיוא גנוכוזרעטנוא ןא ןעכַאמ ןוא ןערהָאפ וצ ןיילַא
 ענעפרָאװרעפ עטייוו איד ןיא ןערהָאפעגקעװַא זיא ןוא סינביולרע איד טקריוו
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 | | | .סעינרעבוג

 -רעד ךָאנ טּפיוהרעביא ,שער ןעסיורג ַא טכַאמעגנָא טָאה רהאפבא ןייז

 איד טרהעקעגקירוצ לעיציפָא רע טָאה ,רהאפבִא ןייז ראפ טארוקא סָאװ ,ראפ

 - תואצוה ףיוא ןערָאװעג טמיטשעב םהיא ראפ ןענייז עכלעוו ,רעדלעג-סגנורעיגער

 . טלעטשעגוצ טסָאּפ ןופ םהיא ןעלָאז עכלעוו ,דרעפ ףלעווצ ראפ עזייר רעד ןופ

 | : : .ץאלּפ ןעטמיטשעב םעד זיב ןערעוו

 -- םייז ןייז ןופ גיהטומסיורג רהעז זיא סָאד זא ,ןייא ןיפעג ךיא ---

 לָאז סָאװ וצ -- ַאיַאקלאימ ןיטסריפ רעד טימ יסטעב םעד ןענעוו טדערעג טָאה

 ןענייז טציא זא ,ןעסייוו עלא ןעוו ,דרעפ ףלעווצ ראפ רעדלענ ןעמיטשעב ןעמ

 | | | ? ןענהַאבנעזייא טרהיפעגכרוד םוטעמוא ןיוש

 "יימ איד ןוא ןענַאטשרעפנייא טינ ןעוועג זיא איאקכאימ ןיטסריפ רעבָא

 .םגערעגפיוא איז ןעבָאה איאקסרעווט ןיטסריפ ןופ ןעגנונ |

 ךיא ,ןענַאילימ ןאראפ ןענייז ךייא ייב ןעוו ,ןעדייר וצ טוג זיא ךייא ---

 - טרהָאפ ןַאמ ןיימ ןעוו בעיל רהעז בָאה ךיא ןוא ,רעדלעג א ראפ סָאװ טינ סייוו

 דנװעג רהעז זיא בהיא ראפ  .טייצ-רעמוז ךילכעזטּפיוה ,ןָאיזיװער א ףיוא

 זא ,טרהיפעגנייא ןיוש יוזא זיא רימ ייב ןוא ךיז ןערהָאּפוצכרוד םהענעגנא ןוא

 1 .רעשטוק ן'טימ שזאּפיקע ןא ןָא ךיא טלַאה דלעג עגיזָאד איד ףיוא

 שטיוװָארדנאסקעלַא ייסקעלא טָאה סעינרעבוג עטייוו איד ןיא געוו ן'םיוא

 ןופ גָאט ןעטייווצ םעד ּףיוא .געט עכילטע ףיוא אווקסָאמ ןיא טלעטשעגבָא ךיז

 -לארענעג םעד ךוזעב א ןעטאטשבא ןערהָאּפעג רע זיא אווקסָאמ ןייק ןעמוקנא ןייז

 טרעהרעד רע טָאה "קאלואערעפ ינטעזאג , םעד גידנערהאפייברעפ .רָאטאנרעבוג

 ,עמיטש רעבילהערפ ןוא רעכיוה ַאזַא טימ ןעמָאנ ן'טימ םהיא טפור רעצימיא איו

 טָאה רַאוטארט ןופ ?לעקניוו ץפיוא ,ןעקוקמוא טינ טנַאקעג טינ ךיז טָאה רע זַא

 ןעצרוק ,םענדַאמ-יינ א ןיא שטיוועידאקרא ןאּפעטס טהעטש סע איו ןעהעזרעד רע

 ןוא רעדנענייש א ,רעגנוי א ,,רעכילהערפ א ,טייז א ףיוא טוה רעד ,קעטנַאמ

 ן'ראפ ןעטלאהעגנא ךיז טָאה רע .;ןעלעטשבא ךיז לָאז רע זַא טרעדָאפ ןוא טיירש

 טָאה סע ןענאוו ןופ ןוא טלעטשגבָא ךיז טָאה עכלעוו ,עטעראק א ןופ רעטסנעפי

 עשרעדניק ייווצ ןוא עלעטיה ענעטעמאז ַא ןיא ּפָאקעיורפ א טקורעגסיורא ךיז

 .לעקנָא םוצ טלעכיימשעג ןוא ןעפורעג ךעלדנעה איד טימ ןעבָאה עכלעוו ,ךעלּפעק = |

 | | | ירעדניק איד טימ ילאד ןעוועג זיא סָאר

 "סאמ ןיא ןעהעז טלָאװעג טינ םענייק טָאה שטיווארדנאסקעלא ייסקעלא

 ןהָאטעג ביוה א טָאה רע .רעדורב םיורפ ןייז ןעמעלא ןופ רעגינייוו ןוא אווק

 טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס רעבָא ,ןערהָאפייברעפ טלָאװעג טָאה ןוא טוה ןייז

 .עענש ןרעביא םהיא וצ ןעפַאלעג זיא ןוא ךיז ןעלעטשבָא רעשטוק ןייז ןעסייהעג

 .אוד זַא ןעגָאז ןעקיש וצ טינ רָאג ,ריד ןופ דניז א טינ סָאד זיא ,ונ --- |

 טשרע ,ָאסויד ?עטָאה ןיא ןעטכענ ןעוועג ןיב ךיא ? גנאל ןיוש ! ַאד טסינ

 זַא ףיורא םינ ןעניז ן'פיוא רָאג רימ זיא ",ןינעראק , : ?עפאט ן'פיוא העז ךיא

 ךיז גידנעקורניירַא שטיוועידאקרא ןאּפעטס טגָאזעג טָאה --- ! אוד טסיב סָאד -

 ךיד ךיא טלָאװ טינ זַא -- עטעראק סנינעראק ןופ רעטסנעפ ןיא ּפָאק ן'טימ

 גידנעּפאלק ,טגָאזעג רע טָאה -- ! ןעהעז וצ ךיד ןרעג ױזַא ןיב ךיא .טכוזעב
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 אור טסמהעש איו --- ייז ןופ עענש םעד ןעלסיורטוצבא םוא סופ א ןא סופ א
 .טלאהרעדיװ ץלא רע טָאד -- ! ןעסיוו ןעזָאל וצ טינ רָאנ טינ סָאד ךיז

 טָאה -- טגיטפעשעב -העז ןיב ךיא ,טאהעג טינ טייצ ןייק בָאה ךיא ---
 .שטיווארדנאסקעלא יײקקעלַא טרעפטנעעג ןעקורט

 ןערהעג ױזַא סלָאװ איז ,יורפ ןיימ וצ ןהענ וצ רימָאְל ,עשז םוק ---

 .ןעהעז ךיד
 סע ןעכלעוו ןיא ,דעלּפ םעד סנעפעוצ טָאה שטיווָארדנאטקעלא ייסקעלא

 עטעראק ןופ גידנעהענסיורא ןוא ,םיפ עטלאק ענייז טלעקיוועגנייא ןעוועג ןענייז
 | ,אנווַארדנאסקעלא איראד וצ ןעננאגענוצ עענש ןיא רע זיא

 סָאוװ ראפ ,שטיווָארדנאסקעלא ייסקעלא ,ךייא טימ סָאד זיא סָאוו --ק
 .גידנעלכיימש יללאד טגאזעגנ טָאה -- ? ןעדיימוצפיוא זנוא רהיא טכוז

 --- ןעהעז ֹוצ ךייא ןרענ רהעז ןיב ךיא .ןעמונרעמ רהעז ןעוועג ןיב ךיא ---
 ןופרעד טָאד רע זא ,טגָאזעג רהָאלק טָאה דעכלעוו ,ןָאט ַא טימ טנַאזעג רע טָאה
 ? דנוזעג ןיא רהיא טכַאמ טָאו -- סורדרעפ

 ? אננא עבעיל ןיימ טכַאמ סָאװ ,ונ ---
 -ענ טָאה ןוא ןהָאטעג םורב א סעּפע טָאה שטיווארדנאטקעלא ייסקעלא

 .טלעטשענבא םהיא טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס רעבָא .ןעהעגנקעווא טלעוו
 וצ ןייא םהיא דאל ,יללאד ? ןענרָאמ ןהָאט ןעלעוו רימ סָאװ טפייוו ---

 ןעלעוו ריס ןוא ןעוואצסעּפ ןוא ןעוואשינזאק ןעדאלנייא ןעלעוו רימ ! גָאטימ
 | .ץנענילעטניא רעווקסאמ טימ ןעריטקארט םהיא

 טגָאזעג טָאה -- ןערהָאפ וצ ןעמוק ןוא ןייז טוג יוזא רחיא טלָאז ---
 רהיא ביוא ,סקעז ןייז לָאז ,רהוא ףניפ ןעטראוורע ףךיוא ןעלעוו ריס --- יללאד
 ..גנאל איו ? אננא עבעיל ןיימ טכאמ טראפ עשז סָאװ .ט טליוו

 -קעלא ייסקעלא טמורבעגסיורא טנעקלָאוװרעּפ טָאה -- דנוזעג זיא איז --
 ןיא רע ןוא -- { ןעפערט וצ ךייא ןעוועג ןרעג רהעז ןיב ךיא -- שטיווָאדדנאס
 .עטעראק ןייז וצ קעווַא

 .יללאד ןעירשעגוצ םהיא סָאה -- ? ןעמוק רהיא טעוו ---
 סָאװ ,ןהָאטעג לעמרומ א סָאװ סעּפע טָאה שטיווָארדנאסקעלא ייסקעלא

 עדנערהַאפייברעפ איד ןופ שיור םעד רעביא ןערעה טנַאקעג טינ טָאה יללאד
 .ןעשזאּפיקע

 -עגכַאנ ןעטייוו ןופ םהיא טָאה --! ןעכוזעב ךיד ןעגרָאמ לעװ ךיא --
 | .שטיוועידאקרא ןאּפעטס ןעירש

 ךיז טָאה ןוא עטעראק ןיא טצעזעג ךיז טָאה שטיווָארדנאסקעלא ייטקעלא
 טינ םענייק ןופ ןוא ןעהעז טינ םענייק לָאז רע זא ,טקוררעפ ףעיט יוזא רהיא ןיא

 ,ןְרעוו ןעהעזעג
 וצ שטיוועידאקרא ןאּפעטס ןהָאטענ נָאז א טָאה ---! רערַאברעדנַאז ַא --

 א טכַאמענ םינּפ ןעבעל רע טָאה ,רענייז ן'פיוא גיד'נהָאט קוק א ןוא יורפ ןייז
 ןוא יורפ ןייז ראפ טייקכילטרעצ א טעטיידעב טָאה סָאו ,דנאה ן'טימ גנונעוועב
 : .רַאוטארט ןרעביא קעווא גידש'הירב זיא ןוא רעדניק

 ,נידנערעוו טיור יללאד ןעירשעג םהיא וצ טָאה ---! אוויטס ! אוויטס ---
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 .ןהָאטעג רהעק א ךיז טָאה רע

 ראפ לעטנַאמ א ןוא ןעשירג ראפ עלעטנַאמ א ןעפיוק ךָאד ףרַאד ךיא ---

 .דלעג ךָאד רימ ביג ,ןעינאט

 א ,קעווא זיא רע ןוא-- .ןעלהָאצעב לעװ ךיא זא גָאז ,השק טשינ --

 .ןעטנַאקעב ןעדנערהָאפייברעפ א ּפָאק ן'טימ ךאלהערפ גיד'נהָאט סירג

 -עגניירא זיא שטיוועידאקרא ןאּפעטס .גאטנוז ןעוועג זיא ןעגרָאמ ףיוא

 ןוא טעלאב ןופ עיציטעּפער א ןעוועג זיא סע ואוו ,רעטַאעהט ןעסיורג ןיא ןערהָאפ

 סָאװ ,ןעלעראק לעטניב א ַאװָאסיבישט אשאמ ןירצנעט רעד ןעבעגעגרעביא טָאה

 א ןעוועֶג זיא אוואסיבישט .הנתמ א סלא ןעכָארּפשרעפ ןעטכענ רהיא טָאה רע

 ןיא ןעמוקעגנָא גנאל טינ עיצקעטארּפ ןייז ךרוד זיא עכלעוו ,ןירעצנעט עקניגנוי

 -עב טָאה איז סָאװ .חנתמ רעד ןופ ןהָאטעג ןייש ַא טָאה איז .רעטַאעהט ןעסיורג

 ?וק א ןעסילוק איד רעטניה ןופ-טייהלעקנוד רעד ןיא ןעזעיוועב טָאה רע ןוא ןעמוק

 טפרַאדעג ךָאנ רע טָאה הנתמ רעד רעסיוא .לע'םינּפ ןעדנענייש רהיא ןהָאט וצ

 גידנערהעלקרע .טעלאב ן'ךָאנ ןעפערט ךיז ןעלאז ייז ואוו ,ןעדיירבא רהיא טימ

 יןעכַארּפשרעּפ רע טָאה ,טעלאב ןופ גנאפנא םוצ ןייז ןענָאק טינ טעוו רע זא ,רהיא

 םהיא טימ ןעבָאה ןערהיפ איז טעװ ןוא טקַא ןעטצעל םוצ ןעמוק טעוװ רע זא

 ,טיורב-דנעבַא
| | 

 ינטָאכָא ןיא ןערהָאפעגקעװַא שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס זיא רעטַאעהט ןופ

 .ןיוש רע זיא רהוא ףלעווצ ןוא גָאטימ ן'ראפ שיפ ןעבילקעגסיוא ןיילא טָאה ,דַאיר

 ןענייז עכלעוו ,ןעיירד ןעכוזעב טזומעג טָאה רע ואוו ,ָארויד  לעטָאה ןיא ןעוועג

 טינ זיא רעכלעוו ,ןעניוועפ : לעטָאה ןעבלעז ןיא ןענַאטשעגנייא קילג ןייז ףיוא

 ןייז ; טלעטשעגבָא ָאד ךיז טָאה ןוא דנאלסיוא ןופ ןערהַאפ וצ ןעמוקעג גנַאֿל

 "עג טָאה ןוא טמַא ןייז ףיוא ןעמוקעגנָא טשרע זיא רעכלעוו ,קינלַאשטַאנ םעיינ

 "ניירב וצ םוא ,ןינעראק רעגָאוש ןייז ייב ןוא ,אווקסָאמ ןיא ןָאיזיוװער א טבַאמ

 | .גָאטימ ףיוא ךיז וצ שרעדנא טינ םהיא ןעג

 טָאה ,טײצלהַאמ ןעטונ א טָאהעג בעיל טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס

 ,ןעסיורג ןייק טינ ,טייצלחַאמ א ןעטלַאטשנארעפ וצ טַאהעג בעיל רהעמ ךָאנ רעבָא

 עטלהעוועגסיוא ,םילכאמ עטלהעוועגסיוא ,ןעקַאמשעג א רהעז ראפרעד רעבָא

 םהיא זיא גָאטימ ןעגיטנייה ןופ םארגָארּפ איד .טכעג עטלהעוועגסיוא ןוא ןענייוו

 ַאּפ ןוא ןעטַארב רעכַאפנייא ,שיפ עגידעבעל ןייז ןעלעוו סע : ןעוועג ןעלעפעג רהעז

 ךיז לָאז סָאד םוא ןוא ,ןיוועל ןוא יטיק ןייז ןלעװ טסעג סלא ןוא .ןענייוו עדנעס

 רעד ןוא עניזוק א ךָאנ ןעדאלעגנייא ןייז ןעלעוו ןעניוא איד ןיא ןעפרַאװ טינ

 -ָארדנאסקעלא ייסקעלא ןוא וואשינזאק ייגרעס וצרעד ןוא ,יקצאברעשטש רעגנוי

 ךיוא ךָאנ רע טעװ וצרעד .רעוהט רעשיטקארּפ א ןוא רעגרוברעטעּפ א--- שטיוו

 -לעוו ,רעקיזומ ,רענדער ,לַארעביל ןעטרעטסייגעב םעד ,ןעוואצסעּפ ןהָאט ףור ַא

 .ןינעראק ןוא וואשינזאק איוו טכירעג ַאזַא וצ סוָאס רעטונ ַא איוו ןייז טעוו רעכ

 | .ןעסעומש ןוא ןעדייר םוצ ןענערנָא ייז טעוו רע

 ."וקעב רע טָאה הטַאר רעטייווצ רעד ראפ רעלדנעהידלאוו םעד ןופ דלעג

 זיא יללאד ; ןערָאװעג ןעבעגעגסיוא ןעצנַאג ןיא טינ ךָאנ זיא דלעג סָאד ןוא ןעמ

20 



 אנינעראק אננא

 םעד ןעגעוו קנַאדעג רעד ןוא ; טייצ רעטצעל רעד ןיא טוג ןוא ךילבעיל רהעז ןעוועג
 ןעשטיוועידאקרא ןאפעטס טפַאשרעפ ןעטכיזניה עלא ןיא טָאה גָאטימ ןעגיזָאד

 רמוא ייווצ ןעוועג ליפא ןענייז סע .טניילעגפיוא םוג רחעז ןעוועג זיא רע .דיירפ |
 -ייז ןעדנעטשמוא עדייב רעבָא ; םהענעגנא רָאנ טינ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעדנעטש
 טעילאווכעג ךיז טָאה רעכלעוו ,םי ןעגיהטומטוג םעד ןיא ןערָאװעג ןעקנורטרעפ ןענ
 | .המשנ סעשטיוועידאקרא ןאּפעטס ןיא

 סָאװ ,סָאד סנעטשרע : ןעוועג ןענייז ןעדנעטשמוא ייווצ עגיזָאד איד
 ,טקרעמעב רע טָאה ,שטיווארדנאסקעלא ײסקעלַא טנענענאב טָאה רע ןעוו ,ןעטכענ
 - סָאד גידנעדניברעפ ןוא ,םהיא וצ גניירטש ןוא ןעקורט סעּפע ךיז טלַאהרעפ רע זא
 -ניירא טינ םהיא וצ זיא שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא סָאװ ,דנַאטשמוא םעד טימ
 ,וקסנארוו ןוא ןאננא ןעגעוו םורא ןעהעג סָאװ ,ןעננאלק איד טימ ןוא ,ןערהָאפעג
 סעּפע ןיא יורמ ןוא ןאמ ןעשיווצ זא ,ןעפָארטעג שטיוועידאקרא ןאּפעטס טָאה
 | .טַאלג טינ

 "מהענעגנַאנוא עטייווצ סָאד .טייקכילמהענעגנאנוא ןייא ןעוועג זיא סָאד
 ,סעקינלַאשטַאנ עיינ עלא איו ,קינלַאשטַאנ רעיינ רעד סָאװ ,ןעוועג זיא טייקכיק
 טהעטש רעכלעוו ,ןעשנעמ ןעכילקערש א ןופ ןָאיצַאטוּפער איד טַאהעג ןיוש טָאה
 -רא לעיפ יוזא טרעדָאפ ןוא דרעפ ַא איוו טייברא ,הירפ-רעד-ןיא רהוא סקעז ףיוא
 קינלַאשטַאנ רעיינ רעד טָאה םעד ץוח א .עטנעדרָאעגרעטנוא ענייז ןופ ךיוא טייב
 איוו ןוא ,גנומהענעב ןייז ןיא רעב א סעּפע זיא רע זא ,עיצַאטוּפער א טַאהעג ךָאנ
 -ראפ טאארוקַא טָאה סָאװ ,שנעמ א רע זיא םהיא ןעגעוו ןעהעג ןעגנַאלק איד טייוו
 טציא ןיב ןענייז סָאװ ,קינלַאשטַאנ ןעגידרעהירפ םעד ןופ ןעגנואיושנא עטרהעק
 ,שטיוועידאקרא ןאּפעטס ןופ ןעגנואיושנא איד ךיוא ןעוועג

 -נומ ןיא טמא ןייז ףיוא ןענעישרע שטיוועידאקרא ןאּפעטס זיא ןעטכענ
 טימ טָאה ןוא ךילדניירפ רחעז םהיא וצ ןעוועג זיא קינלַאשטַאנ רעיינ רעד ןוא ,ריד
 -ענ שטיוועידאקרא ןאפעטס טָאה םורַאד } ןעטנַאקעב ַא טימ איוו טדערעג םהיא
 -עג רעד .קאר א ןיא טיזיוו ַא םהיא ןעטַאטשוצבָא טכילפּפ ןייז ראפ טנעכער
 סָאד ,ןעמהענפיוא ךילדניירפ טינ ךָאנ םהיא ןָאק קינלַאשטַאנ רעיינ רעד זַא ,קנַאד
 | .דנאטשמוא רעמהענעגנַאנוא רעטייווצ רעד ןעוועג זיא

 סעלא זא ,טלהיפעג וויטקניטסניא טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס רעבָא
 עלא ,ןעשנעמ ןענייז עלא , .ןייז וצ ףרַאד סע איו ןע גד ר ָאנייא ךיז טעוו
 .ןעגירק וצ סָאװ רעביא ןַארַאפ ָאד זיא סָאװ זיא : עגידניז רימ איוו ,ם'םדו-רשב
 ,לעטָאה ןיא גידנעמוקניירא טכַארטעג רע טָאה "4 ךיז

 ףיוא טוה ןייז טימ ןהָאטעג גָאז א רע טָאה -- יליסאוו ,סע טהעג איוו ---
 טזָאלעג טסָאה אוד רָאדירָאק םעד גידנעהעגכרוד יײקַאל ןעטנַאקעב םוצ טייז א
 ןוא .טוג ױזַא ייז ,רימ גייצ ? אי ,{ רעמונ ןיוועל ? ןעדראבנעקַאב ןעסקַאו
 (קינלַאשטַאנ רעיינ ןייז ןעוועג זיא סָאד) ןיקשטינא ףַארג ביוא ,ןיוש ךיז גידנוקרע
 ? ןעמהענפיוא םעוו

 ןיוש --- יליסאוו טרעפטנעעג ?עכיימש א טימ טָאה --- 1 ךרָאה ךיא ---
 ,טכוזעב טינ זנוא רהיא טָאה גנַאל

 ןיא ,רהָאפוצ רעדנא םעד ןופ רונ ,ןעוועג ָאד ןעטכענ טשרע ןיב ךיא --
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 : 1 ? ? רעמונ סָאד
 - טָאה ןוא רעווט ןופ רעיוּפ ַא טימ רעמיצ ןעטימ ןיא ןענַאטשעג זיא ןיוועל

 שטיוועידאקרא ןאּפעטס ןעוו ,לעפ עשערעב עשירפ א ןעטסָאמעג ןישרא ןַא טימ

 י | יה .ןעמוקעגניירא זיא
 -- שטיוועידאקרא ןאּפעטס ןהָאטעג יירשעג א טָאה -- ? ןעננאפעג ,א --

 ? ּפיכרא ,אוד טסכַאמ סָאװ ? עטערעב ַא ! קיטש עגיטכערּפ א
 ףיוא טצעזענוצ ךדיז טָאה ןוא דנאה סרעיוּפ םעד ןהָאטעג קירד א טָאה רע

 | ,טוה ןוא לעטנַאמ ןייז גידנעמהענבָארַא טינ ,להוטש ַא
 איד םהיא ןופ גידנעמהענבָארַא טָאה --! עלייוו א ץיז ,סיוא ךיִז חוט ---

 .ןיוועל טגָאזעג טוה
 -- עלעדנוקעז ןייא ףיוא רונ ןיב ךיא ,טינ טייצ ןייק בָאה ךיא ,ןיינ --

 רעבָא ,לעטנַאמ ןייז טנעפעוצ טָאה רע .שטיוועידאקרא ןאּפעטס טרעפטנעעג טָאה
 -ייר ,עדנוטש עצנַאג ַא ןעסעועגבָא זיא ןוא ןהָאטעגנסיױא םהיא רע סָאה ףוס םוצ
 ,ונ -- ןעכַאז עגיצראה ענעדעישרעפ ןעגעוו ןוא געיעג ןענעוו ןעניוועל טימ גידנעד
 ?ןעוועג אוד טסיב יאוו ? ךנַאלסיױא ןיא ןהָאטעג אוד טסָאה סָאװ ,רימ ךָאד גָאז
 .סיורא זיא רעיוּפ רעד ןעוו ,שטיוועידאקרא ןאּפעטס טגערפעג טָאה ---

 ןיא ,ךיירקנַארפ ןיא ,ןעסיירּפ ןיא ,דנַאלשטייד ןיא טכארברעפ בָאה ךיא--
 ןוא טדעטשרקירבַאפ איד ןיא רונ ,טדעטשי-טּפיוה איד ןיא טינ רעבָא ,דנַאלגנע
 .ןעהעזעג בָאה ךיא סָאװ ,ןרענ רהעז ןעוועג ןיב ןוא .סעיינ לעיפ ןעהעזעג בָאה

 -ייברא םעד ןענדרָאנייא ןעגעוו ןעקנַאדעג ענייד ךָאד סייוו ךיא ,אי ---

 | - | י ,רעט
 -רעטייברא ןייק ןייז טינ ןָאק דנאלסור ןיא .ןָא טיו ךיז טביוה סע ---

 ןעדנעטייברא ןופ ןעננוהיצעב איד ןענעוו עגארפ איד זיא דנַאלסוה ןיא .עגארפ
 סָאד זיא טרָאד רעבָא ,ענַארט יד ןאראפ ךיוא זיא טרָאד .ררע רעד וצ קלאפ

 . . .זנוא ייב ןוא ,ןעברָאדרעפ ןיוש זיא סָאװ סָאד ןעטכיררעפ ןופ ענַארפ א
 .ןעניוועל וצ ךיז טרעהענוצ םאזקרעמפיוא טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס
 -עג טסיב אוד זַא ,ןייז רהעז ןאק סע טגָאזעג רע טָאה -- אי ,אי --

 יקצַאברעשטש םוראוו ,רעטנומ יוזא טסיב אוד סָאװ ךימ טהערפ סע רעבָא .טכער
 ןענעוו רונ ססדער וד ןוא טרעיורטרעפ טסיב אוד זַא ,טלהעצרעד סעּפע רימ טָאה

 | | | . . .טיוט
 טָאה -- טיוט ןעגעוו ןעטכַארט וצ ףיוא טינ רעה ךיא ?סָאװ זיא ,ונ --- |

 זא ןוא ןעברַאטש וצ טייצ דלַאב זיא סע זא ,תמא ךָאד זיא סע -- ןיוועל טגָאזעג
 ןעקנַאדעג עניימ : ןענָאז תמא םעד ריד לעוו ךיא .ןעטיײקשירַאנ ןענייז סעלא סָאד

 ןעגעוו טכארט א ןע'תמא ןיא ביג רעבָא ,רעייהט רהעז רימ ןענייז טיײברַא ןיימ ןוא
 זיא סָאװ ,לעמיש רעקניניילק א ךָאד זיא סָאד --- טלעוו עצנַאג רעזנוא זא ,םעד
 ןעקַאב זנוא ייב זא ,ןעטכַארט רימ ןוא .עטענַאלּפ רעקניציּפ א ףיוא ןעסקאוועגנָא
 .ךעלדנערעק-דמאז ץלא ךָאד ןענייז סָאד ! ןעטַאהט עסיורג ,ןעקנַאדעג עסיורג ךיז

 | ,טלעוו איד איוו ,טלא ןיוש ךָאד זיא סָאד ,ל'רעדורג ,רענָא -- |
 /  טלָאמעד רהָאלק סָאד טפהעטשראפ אוד ןעוו ,אוד טסייוו רעבָא ,טלא --

 טסעוװ ןעגרָאמ-טנייה זא טסהעטשראפ אוד ןעוו .גידריווטכינ יוזא סעלא טרעוו

4 
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 ,גידריוונוא יוזא סעלא סיוא טמוק ,ןעביילב טינ טעװ ךאז ןייק ןוא ןעברַאטש אוד
 קנַארעג ןיימ זא סיוא ךיז טזָאל סע ןוא ,קנַאדעג ןיימ גיטכיוו ראפ ןעכער ךיא
 איוו ןרעוו טרחיפעגסיוא לָאז רע זא וליפא ןעוו ,טינ ףערטַאב ןייק יוזא ךיוא טָאה
 טגניירבראפ יוזא .לעפ-ןערעב עניזָאד איד ןעהעגייברעפ טינ ףערטַאב ןייק טָאה סע
 ןעגעוו ןעטכַארט וצ טינ רונ םוא ,טייברא ןיא ,געיעג ןיא ןעבעל ןעצנַאג םעד ןעמ
 .םיוט

: 
 .ןעניוועל גידנערעה ,טלעכיימשעג דלימ טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס
 טסקניידעג אוד ; רימ וצ ןעמוקעג אֹוד טסיב טָא ,ךיז טחעטשראפ ,ונ --

 רעד ןופ ןעבָאה וצ האנה ךוז ךיא סָאװ ראמ ןעלאפעגנַא רימ ףיוא טסיב אוד איו
 ...| טסילַארָאמ ,גניירטש יוזא טינ ייז 4 טלעוו

 ןוא ,ןעבעל ןיא ךיוא סעטוג טעּפע ןַארַאפ זיא ןענעוטסעד ןופ ,ןיינ ---
 סייוו ךיא רעבָא -- טרעטנָאלּפראפ ךיז טָאה ןיוועל -- ...סָאד זיא עטוג סָאד
 .ןעברַאטש ןעכיג ןיא ןעלעוו רימ זא זיולב סייוו ךיא .םינ

 | 2 ? ןעכינ ןיא סעּפע סָאװ ראפ ---
 ןאראפ ןעבעל ןיא זיא ןאד ,טיוט ןעגעוו טכַארט ןעמ ןעוו ,אוד טסייוו ---

 ,רעניהור ןעמ טלהיפ ראפרעד רעבָא ,ןח רעגינייוו
 -םיוא ךיז טָאה -- ןהעג וצ טייצ ןיוש זיא רימ רעבָא .טרהעקראפ דארג --

 .שטיוועידאקרא ןאפעטס להָאמ ןעטנהעצ םוצ ןעביוהעג
 גידנעטלַאהנייא ,ןיוועל טגָאזעג טָאה -- עלייוו א ךָאד ץיז ,ןייג דעבַא ---

 .ןענרָאמ ךָאד רהָאפ ךיא ,ןעהעז טציא ךיז רימ ןעלעוו עשז ןעוו --- םהיא
 ...ןעמוקעג םעד בעילוצ ךָאד ןיב ךיא ! רענעטָארעג א ךיוא ןיב ךיא -- ||

 ייב טעוו רעדורב ןייד .גָאטימ ןעסע טנייה זנוא טימ טזומ אוד איוו שרעדנַא טינ
 .ןינערַאק ,רעגָאװש ןיימ ןוא ןייז זנוא

 טָאה ןוא ןיוועל טנַאזעג טָאה -- 3 אווקסָאמ ןיא ָאד ןעד רע זיא --
 ןיא זא טרעהעג טָאה רע .ןייז טעוו איז ביוא ,יטיק ןענעוו ןהָאט גערפ א טלָאוװעג
 עכלעוו ,רעטסעווש רהיא ייב גרובסרעטעּפ ןיא ןעוועג איז זיא רעטניוו גנאפנָא
 זיא איז וצ טסואוועג טינ טָאה רע ןוא ,טַאמַאלּפיד א ןופ יורפ איד ןעוועג זיא
 טעוו, .ןהָאטעג טכארט א רעבָא טָאה רע .טינ רעדָא קירוצ םרָאד ןופ ןעמוקעג ןיוש
 | | ".טניוא ץלא -- ןייז טינ ןייז איז

 ? ןערהָאפ וצ ןעמוק אוד טסעוו ---
 | ,סיוועג ,ונ ---
 .קָאר ןעננַאל א ןיא ןוא רחוא ףניפ םוא --

 םעיינ םוצ ןעטנוא ןעננאגענרעטנורא זיא שטיוועידאקרא ןאּפעטס ןוא = |
 רעד .טרַאנעג טינ םהיא טָאה טקניטסניא סםעשטיוועידאקרא ןאּפעטס ,קינלַאשטַאנ
 -עטס ןוא שנעמ רעכילננעגמוא ץנַאג א ןעוועג זיִא קינלַאשטַאנ רעכילקערש רעייג
 יוזא ךיז טָאה ןוא טקיטשהירפעג ןעמַאזוצ םהיא טימ טָאה שטיוועידאקרא ןאּפ
 ייב ןייז וצ ןעמוקעגסיוא םהיא זיא רעיפ רעגייז א טשרע ןַא ,םהיא ייב ןעטעזרעכ
 : .שטיווָארדנאטקעלא ייסקעלא
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 עווקרעצ ןופ הירפ-רעד-ןיא ןעמוקעג זיא שטיווַארדנאסקעלא = ייסקעלא
 רע טָאה הירפ-רעד-ןיא ןעגיזָאד םעד .רעמיצ ןיא ךיז ייב טכארברעפ טָאה ןוא
 -עד איד ןעטכירסיוא ןוא ןעמהענפיוא סנעטשרע : ןהָאט וצ ןעכַאז ייווצ טאהעג
 ףיוא עװקסָאמ ןיא טציא ךיז טניפעג עכלעוו ,ענערָאבעג עדמערפ ןופ ןָאיצַאטוּפ
 -רעפ םעד טאקָאװדַא םעד ןעביירשנָא סנעטייווצ ; גרובסרעטעּפ ןייק געוו םעד

 ןערָאװעג ןעפורעגסיורא וליפא זיא עכלעוו ,ןָאיצַאטוּפעד איד ,ףעירב םענעכָארּפש
 -נוא סעּפע ךיוא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה ,עוויטאיציניא רענענייא ןייז ךרוד
 -סיוא רעד ראפ סעכילרהעפעג סעּפע רַאנָאז ןוא סעכילמעווקעבנוא ,סעמהענעגנַא

 -עג רהעז ךיז טָאה שטיוװָארעדנַאטקעלַא ײסקעלַא ןוא ,רענעלּפ ענייז ןופ גנורהיפ
 טעוװ רע ןוא עוקסָאמ ןיא ןענופעג ךָאנ ןָאיצַאטוּפעד איד טָאה רע סָאװ ,טהערפ
 -ָאה ןָאיצַאטוּפעד רעד ןופ רעדעילנטימ איד םוראוו ,ןעמהענפיוא ָאד איז ןענָאק
 ערעייז ןוא עלָאר רעייז ןעגעוו ףעירגעב ןעטסעדנימ םעד טַאהעג טינ ןעב
 .ןעטכילפּפ

 וצ ,ןיירעד טהעטשעב עכַאנפיוא רעייז זַא ,טביולגעג וויאאנ ןעבָאה ייז
 - ןופ עפליה גידנעטעב ,זיא איז איוו ,ענַאל עצנאג איד ןוא טיונ רעייז ןערעלקרע
 ןופ עגינייא זַא ,ןהעטשראפ טנעקעג טינ ןפוא םושב ןעבָאה ןוא גנורעיגער רעד
 -רַאּפ רעכילדנייפ רעד ןופ טציטשעג ןערעוו ןעגנורהעלקרע ןוא ןעננורעדַאפ ערעייז
  .טייהנעגעלעגנא עצנַאג איד ןערעוו ןעבָארגעב זופ םעד רעביא זַא ןוא ייט

 טָאה ,ט'קסע'עג ךיז גנַאפ ייז טימ טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא
 -עגנָא טָאה ,ןעטלַאה ךיז ןעזומ ייז רעכלעוו ראפ ,םַארנָארּפ ַא ןעבירשעגנָא ייז
 .ןעזָאלעגבָא ייז טָאה ןוא ןענעוו טרעייז ןופ גרובסרעטעּפ ןייק ףעירב ןעבירש
 גרובסרעטעּפ ןיא ןעפלעהסיוא טפרַאדעג ןָאיצַאטוּפעד רעד טָאה ךילכעזטּפיוה

 זיא סעיצַאטוּפעד ןופ טייהנעגעלעג ַא רעד ןיא ,ַאנװָאנַאװיא .ַאידיל ןיפערג איד
 ןעריטסומסיוא ױוַא טנעקעג טינ טָאה רענייק ןוא ,עקטסילַאיצעּפס ַא ןעוועג איז
 שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןעוו } איז איוו ױזַא עיצַאטופעד ַא ןעריאורטסניא ןוא

 -עגנָא רע טָאה ,עיצַאטוּפעד רעד ןענעוו ףעירב איד טימ ןערָאװעג גיטראפ זיא
 סינביולרע איד ןעבעגעג םהיא טָאה רע .טַאקָאװדַא םוצ ףעירב ַא ךיוא ןעבירש

 ךיוא טגײלעגנירַא ףעירב ןיא טָאה רע .גיטיונ רַאפ טניפעג רע איו ןעלדנַאה וצ
 רהיא ןיא ןַאד ןענופעג טָאה רע עכלעוו ,ן'ַאננַא וצ ןיקסנָארוװו ןופ ףעירכ יירד

 ,לעפטראּפ
 -רעד סָאה רע ןעוו ,טַאקָאװדַא םוצ טרעװנָאק םעד טלעגיזרעפ טָאה רע

 טָאה שטיוועידאקרא ןַאּפעטס .שטיוועידאקרַא ןַאּפעטס ןופ לוק ןעכיוה םעד טרעד

 ןענַאטשעג זיא ןוא ייקַאק סעשטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טימ ךיז טרעּפמַאדעג
 ,ןעדלעמ םהיא ןעגעוו לָאז רע זַא ,ףיורע'ז

 שטיוואררנאסקעלא ויסקעלַא ןהָאטעג טכַארט א טָאה -- סנייא ץלַא ---
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 ןוא עגַאל איד ןערהעלקרע ךיילג םהיא לעװ ךיא : רעסעב ןייז ךָאנ טעוו ױזַא --
 סָאװ רַאפ ןערעלקרע םהיא לע ןוא רעטסעווש ןייז וצ ןעגנוהיצעב עניימ ןעגעוו
 ",ןייז טינ נאטימ וצ םהיא ייב ןָאק ךיא

 -םיונוצ ,ךיוה רעד ןיא ןהָאטעג גָאז א רע טָאה -- ! ןעמוקניירַא טעב --
 .ןערעיּפַאּפ איד גידנעגייל

 רעד ןיא זיא רע ןוא ,ןעגיל טסגָאז אוד זַא ,ןיוש אוד טסהעז טנייה ---
 גידנערעפטנע ךיז טרעהעג עמיטש סעשטיוװעידאקרַא ןַאּפעטס טָאה -- ! םייה
 יקסנאלבא זיא ,לעטנַאמ ןייז גנַאג ןייא ןיא גידנעמהענּפָארַא ןוא ,ייקאל םעד
 ןיא ןעפָארטעג ךיד בָאה ךיא סָאװ ןרעג רהעז ךיא ןיב ,ונ -- רעמיצ ןיא ןייֹרַא
 -ַאקרַא ןאפעטס ןעביוהעגנָא ךילהערפ סָאה ...אולַא בָאה ךיא .םייה רעד
 | --- .שטיוועיד

 -עב טינ ,גידנעהעטש ןוא טלַאק טָאה -- ןייז טינ ריד ייב ןָאק ךיא -- =
 .שטיװָארדנַאטקעלַא ײסקעלַא טרעפטנעעג ךיז ןעצעז טסַאג םעד גידנעט

 ,ןעגנוהיצעב עטלַאק ענעי ןיא ךיז ןעלעטשקעוװַא ךיילג טלָאװעג טָאה רע
 רע רעכלעוו ןעגעג ,יורפ ןייז ןופ רעדורב םעד טימ ןייז ףרַאד רע עכלעוו ןיא
 -סיוא טינ טָאה רע רעבָא ; טג ַא ןעקריוואוצסיוא סעצָארּפ ַא ןעביוהעגנָא םָאה
  ןַאּפעטס ןיא ןעסינוצ ױזַא ךיז טעוװ טייקניצרַאה ןופ םי רעד זַא ,טנעכערעג
 | ,המשנ סעשטיוועידַאקרא

 ערהאלק עדנעצנעלג ענייז טנעפעוצ טיירב טָאה שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס
 | .ןעגיוא

 רע טָאה -- ? ןעגָאז אוד טסליוו סָאװ ? טינ אוד טסנַאק סָאװ רַאֿפ ---
 עלַא רימ ןוא .ןעכָארּפשרעּפ ךָאד טסָאה וד ,ןיינ --- שיזיוצנַארפ ףיוא ןעביוהעגנָא
 ,ןעמוק טסעוו וד זַא ןעטרַאוװרע

 -רעפ ענעי לייוו ,ןייז טינ ךייא ייב ןָאק ךיא זַא ,ןעגָאז ליוו ךיא ---
 -םיוא ןעזומ ,זנוא ןעשיווצ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעננוהיצעב עכילטפַאשדנַאװ
 ,ןערעה

 פעביימש ַא טימ טָאה --- 4 סָאװ ראפ ? עשז-סָאװ טסייה סָאד ? איו ---
 - ,שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןהָאטענ גָאז ַא

 רעייא ן'טג'בֶא ראפ סעצָארּפ ַא ןעבױהעגנָא בָאה ךיא ?ייוו רַאפרעד ---
 .,.טוומעג בָאה ךיא .יורפ ןיימ ,רעטסעווש

 וצ טַאהעג טייצ טינ ךָאנ טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא רעבָא
 טינ רָאנ ןיוש טלעדנַאהעג טָאה שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס איוו ,עדער ןייז ןעגידנע
 ןוא ןהָאטעג ץכערק ַא טָאה שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ,טרַאװרע טָאה רע איוו ױזַא
 ,לעטָאפ ןיא טצעזענקעווא ךיז טָאה

 -עג ַא טָאה -- !וד טסדער סָאוװ ,שטיוװַארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ,ןיינ --
 .םירוסי טקירדעגסיוא טָאה םינּפ ןייז ןוא ,יקסנאלבא ןהָאטעג יירש

 | ,סע זיא ױזַא ,אי
 . ..ןעביולג טינ ןָאק ןוא טינ ןָאק ךיא ,רימ גידלושטנע ---
 ענייז זַא גידנעלהיפ ,טצעזעג ךיז טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא

 זַא ןוא ,טרַאװרע טָאװ רע עכלעוו ,גנוקריוו איד טָאהעג סינ ןעבָאה רעטרעוו
 עכלעוו זַא ןוא ,ןעגנורהעלקרע ןעכַאמ וצ ןייז גיסיונ ךילדיימרעפנוא טעוװ םהיא
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 רעגָאװש ןייז וצ ןעגנוהיצעב ענייז ןעלעוו ,ןעכַאמ טינ לָאז רע ןעגנורהעלקרע

 | .עגיבלעזיד ןעביילב

 וצ ענַאל רערעווש רעד ןיא ןערָאװעג טלעטשעגקעװַא ןיב ךיא ,אי -- |

 .טגָאזעג רע טָאה -- טג ַא ןערעדָאפ

 ףיד ןעק ךיא .שטיווָאדדנַאסקעלַא ײקקעלַא ,ןעגָאז ךַאז ןייא לעוװ ךיא --

 . ,רומ גידלושטנע -- ן'ַאננַא ןעק ךיא ,ןעשנעמ ןעבילטנעדרָא ,ןעגיטכערּפ ַא ראפ

 ,רעגיטכערּפ ַא ראפ איז ןעק ךיא -- גנוניימ ןיימ ןעטייב טינ רהיא ןענעוו ןָאק ךיא

 טינ ךַאז אזַא ןָאק ךיא ,רימ גידלושטנע -,,םורַאד ןוא ,רעמיצנעיורפ רעווַארב

 .טגָאזעג רע טָאה -- סינדנעטשרעפסיט ַא ןייז סעּפע זומ ָאד ,ןעביולנ

 .סינדנעטשרעפסימ ַא זיולב ןייז טלָאװ סָאד ןעוו ,אי --

 ןַאּפעטס ןעגָאלשענרעביא םהיא טָאה -- העטשרעפ ךיא ,רונ ביולרע --

 טינ ךיז הרַאד ןעמ :ךַאז ן"א ...ךיז טהעטשרעפ רעבָא -- שטיוװעידַאקרַא

 !ךיז ןעלייא טינ ףרַאד ןעמ ,טינ ףרַאד ןעמ .ןעלייא

 -קעֶלַא ײסקעלַא טגָאזעג טלַאק טָאה -- טלייאעג טינ ךיז בָאה ךיא --- |

 טימ ןעמ רָאט טייהנעגעלעגנַא עכלעזַא ןיא ךיז ןעהטַארעב ןוא --- שטיױװָארדנַאס

 .ןעסָאלשעב טסעפ בָאה ךיא .טינ םענייק ;

 שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה -- !ךילקערש ךָאד זיא סָאד ---

 ,שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןהָאטעג סנייא זיולב טלָאװ ךיא -- גידנעצפיז רעווש

 ,ןעגנַאפעגנָא םינ ךָאנ ךָאד זיא סעצָארּפ רעד .ױזַא ןהָאט ךיוא ךיד טעב ךיא ןוא

 דייר ,יורפ ןיימ טימ ךיז העז ,ןָא סָאװ טכביוה וד רעדייא .העטשראפ ךיא איוו

 טבעיל איז ,רעטסעווש עכילבייל ַא איו ץַאננַא טבעיל איז .ךרוד רהיא טימ ךיז

 רהיא טימ ךיז דייר ,ןעליוו סעטָאנ םוא ,ןָאזרעּפ עכילרעדנואוו ַא זיא איז ןוא ךיד

 | ! ךיד טעב ךיא ,טפַאשדניירפ איד רימ והט ! ךרוד

 -ַאקרַא ןַאּפעטס ןוא טכַארטרעפ- ףיז טָאה שטױװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא

 .ןעגייווש ןייז נידנעסייררעביצ טינ ,גידיילטימ טקוקעג םהיא ףיוא טָאה שטיוועיד|

 ? רהיא וצ ןערהָאפרעכירַא וד טסעוו ---

 ךיא .טכוזעב טינ ךייא רעבירעד בָאה ךיא .טינ ךילקריוו סייוו ךיא ---

 .ןרעדנע ךיז ןעזומ ןעגנוהיצעב ערעזנוא זַא ,ןעכער

 -יוא זַא ןעקנייד וצ רימ ביוקרע .ןייא טינ סָאד העז ךיא ? סָאװ רַאפ ---

 תוחּפה לכל ,רימ ֹוצ אוד טסלהיפ ,עטדנַאוװרעּפ סלַא ןעננוהיצעב ערעזנוא רעס

 ן'תמא ןוא ...ריד וצ רעמיא להיפ ךיא עכלעוו ,טייקכילדניירפ ענעי ,זייוװלייהט

 -- דנַאה איד גידנעקירד שטיװעידַאקרַא ןאּפעטס טגָאזעג טָאה --- טקעּפסער

 םינ ךיז ךיא םהענ ,טכערעג ןעוועג ןעטלָאװ תורבס עטסגרע ענייד וליפא ןעוו

 רעדָא דצ ןייא ןעלייהטרוא וצ ןעמהענרעטנוא טינ ?הָאמ ןייק ךיז לעוו ןוא רעטנוא

 ןעגנוהיצעב ערעזנוא סָאװ רַאפ ,עכַאזרוא ןייק טינ העז ךיא ןוא ןערעדנַא םעד

 .יורפ רעד וצ ןערהאפוצ םוק ,סָאד והט ,טציא רעבָא .ןערעדנע ךיז ןעפרַאד

 טגָאזעג טלַאק טָאה -- ךַאז רעד ףיוא ןעדעישרעּפ ןעקוק רימ ,ונ --

 .ןעדייר טינ םעד ןעגעוו רימָאל ,סנעגירעביא --- שטיווװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא

 ? נאטימ וצ טנייה וליפא ןעמוק טינ אוד טסלָאז עשז- סָאװ רַאפ ,ןיינ ---

 :ךילכעזטּפיױה ןוא .ןערהָאפוצ םוק ,ךיד טעב ךיא .ריד ףיוא טרַאװ יורפ ןיימ
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 סעטָאג םוא .רעמיצנעיורפ עכילרעדנואוו ַא זיא איז ,רהיא טימ ךרוד ךיז רייד
 | !ךיד ךיא טעב עינק איד ףיוא ,ןעליוו

 טגָאזעג סָאה --- ןעמוק ךיא לעװ ,קרַאטש יױזַא סָאד טליוו רהיא ביוא ---
 | .שטיוװַָארדנַאסקעלַא יײטקעלַא גיר'נהָאט ץפיז ַא

 ןעגעוו ןהָאטעג גערפ ַא רע טָאה ,ךערּפשעג םעד ןערעדנע גידנעלעוו ןוא
 סעשטיוועידאקרא ןאּפעטס ןעגעװו : טריסערעטניא טָאה ןעדייב ייז סָאװ םעד
 ננולצולּפ ןיוש זיא ןוא שנעמ רעגנוי ַא רָאג ךָאנ זיא רעכלעוו ,סינלַאשטַאנ םעיינ
 .טמא אזַא וצ ןערָאװעג ןעביוהרע

 -קעלַא ייסקעלא טנָאזעג טָאה -- ? ןעהעזעג םהיא אוד טסָאה ,סָאװ ונ -- = }
 .לעכיימש ןעניטפיג ַא טימ שטיוװַארדנַאפ

 רע .עירָאלעצנאק ןיא זניא ייב ןעוועג ןעטכענ ךָאד זיא רע ? ןעד איוו --- |
 ,גיטעהט רהעז זיא ןוא טונ רחעז ךַאז ןייז ךיז םכוד טהעטשרַאפ

 טָאה -- ? טייקגיטעהט ןייז טעדנעוװעגנָא ןיא סָאװ ףיוא רעבָא ,אי -- |
 ןופ קילגנוא סָאד .ןעראװעג טײברַאעגסױא ןיוש זיא סָאװ סָאד ןעטייברַארעביא רעדָא ןעטייבראוצפיוא סעּפע ףיורעד וצ שטיוװַארדנַאכסעלַא ײסקעלַא טגָאזעג
 ַא זיא רע עכלעוו ןופ ,ןָאיצַארטסינימדַא ענערעיּפַאּפ איד זיא גנורעיגער רעזנוא
 .רעהעטשרָאפ רעגידריוו

 ןעלעפעג טינ ןעצימיא ןָאק םהיא ןיא סָאװ ,טינ םייוו ךיא ףךולקריוו ---
 רעטוג א ןיא רע ,ךיא סייוו ךַאז ןייא רעבָא ,טינ ךיא סייוו גנוטכיר ןייז .ןייז
 -רונ םהיא ייב ןיב ךיא --- שטיװעידַאקרַא ןאּפעטס טרעפטנעעג טָאה -- גנוי
 ןעמַאזוצ טָאהעג ןעבָאה רימ .גניי רעליואוו ַא זיא רע ,ךילקריוו :ֹוא ןעוועג סָאװ
 ןעגיזָאד םעד ךָאד טסייוו -- ןעכַאמ טנערעלעגסיוא םהיא בָאה ךיא ןוא ,קיטשהירפ
 זַא ,רעדנואוו א .רעלחיק ןעלהיפ טכַאמ סָאד .סעניסלעּפא טימ ןייוו -- קנַארטעג
 ןערָאװעג ןעלעפעג רהעז סָאד זיא םהיא .טסואוועג טינ רָאג ןופרעד טָאה רע
 | | .גנוי רעליואוו א זיא רע ,ךילקריוו ,ןיינ

 .רעגייז ן'םיוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה שטיוװעידַאקרַא ןאּפעטס |
 ןייז ךָאנ ףרַאד ךיא ןוא עדנוטש עטפניפ איד ןיוש ,ךעלעטאט ,ךא --

 טינ ךיז טנַאק אוד .ןערהָאפוצ ךָאד םוק ,ךיד םעב ךיא ! ןענישואווָאגלָאד ייב
 .יורפ רעד ןוא רימ ןעכַאמנָא טסעוו אוד שפנ תמנע פעיטיוו ,ןעלעטשראפ

 יי ,טנעגעגעב םהיא טָאה רע איוו ױזַא טינ ןיוש רעגַאװש םעד טיילגעב טָאה שטיוװַארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 .טרעפטנעעג רע טָאה -- ןעמוק לעװ ןוא ןעכַארּפשרעפ בָאה יא ---
 הטרח ןייק טסעוו אוד זַא ,ףָאה ךיא ןוא סָאד ץעש יא זַא ,ר"כ ביולג ---

 .שטיװעידַאקרַא ןאפעטס גידנעלכיימש טרעפטנעעג טָאה -- ןעבָאה םינ
 רעד טימ רע טָאה ,ןהענ ןיא לעטנַאמ םעד ךיז ףיוא גידנעהיצפיורַא ןוא

  .סיורא זיא ןוא טכַאלוצ ךיז טָאה ,ּפאק סייקאל םעד טעּפעצרעּפ דנַאה
 יירשעג א רע טָאה -- ! עטיב ,קָאר ןעגנַאל ןיא ןוא רעגייז ַא ףניפ --

 .ריחט רעד וצ ךיז גיד'נהָאט רהעק ַא לָאמַא ךָאנ ןהָאטעג
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9, 

 ןיוש ןענייז טסעג עבילטע ןוא ,רעגייז ַא סקעז דלַאב ןעוועג ןיוש יא סע
 -ניירַא זיא רע .ןעמוקעג טשרע זיא ןייֵלַא תיבה-?עב רעד ןעוו ,ןערהָאפוצ ןעמוקעג

 ,ןעואצסעּפ םימ ןוא וואשינזאק שטיוװָאנַאװיא יינרעס טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעג
 ןערעדנא םעד ןָא רענייא ןעסױטשעגנַא טייצ רעבלעזרעד ןיא ךיז ןעבָאה עכלעוו
 .זיוה םוצ רהָאפוצ םייב

 רעווקסָאמ רעד ןופ רעהעטשרָאפ-טּפיוה ייווצ איד ןעוועג ןענייז סָאד
 ,ןעשנעמ ןעוועג ןענייז ערייב .ןעפורעגנָא ייז טָאה יקסנאלבא איוו ,ץנעגילעטניא
 ייז .לכש רעייז רַאפ ןוא רעטקַארַאכ רעייז רַאפ טריטקעּפסער טָאה ןעמ עכלעוו
 ןייק ןיא טעמכ ןענייז רעבָא ,טריטקעּפסער ןעטייווצ םעד רענייא ךיוא ןעבָאה
 לייוו ,רַאפרעד טינ -- ןעטייווצ ן'טימ רענייא ןענַאטשרעפנייא ןעוועג טינ ךַאז

 ייז סָאװ רַאפרעד דארנ רונ ,ןעגנוטכיר עטצעזעגנעגעג וצ ןעננַאלעב ןעלָאז ייז
 -עי טָאה רעגַאל ןעגיזָאד םעד ןיא רעבָא ,ןעבלעזמעד וצ טגנאלעב ערייב ןעבָאה
 ,ךַאז ןייא ןייק אטינ ךָאנ זיא סע איוו ױזַא ןוא .גנוריטַאש ןייז טַאהעג רערעד
 ןעטרַא ענעדעישרעפ איד איוו ,גנומיטשנייא וצ סייז גיהעפנוא ױזַא לָאז סָאװ
 טינ לָאמ ןייק רונ טינ ייז ןענייז םורַאד ,םינינע עגיד'תוינחור:-בלַאה ןיא ןעקנייד
 ןיוש ןערָאװעג טנהעוועג ןענייז רונ ,ןעטייווצ ן'טימ רענייא גימיטשנייא ןעוועג
 טייקגיהעפנוא סנעטייווצ םעד ןופ רערעדעי ,ןהָאט וצ ְּךַאֹל ַא סעכ ןהָא גנַאל ןופ
 | . ,גנורעפעברעפ רַאפ

 -רַא ןאּפעטפ ןעוו ,רעטעוװ ןעגעוו גידנעדייר ,ריהט ןיא ןיירַא ןענייז ייז

 טסריפ ןעסעזעג ןיוש ןענייז רעמיצ-טסַאג ןיא .טנָאיעגנָא ייז טָאה שטיוועידַאק
 ,ןיצווארוט ,יקצאברעשטש רעגנוי רעד ,יקסנאלבא שטיוועירטימד רדנַאסקעלַא
 | ,ןינעראק ןוא יטיק

 רעמיצ-טסַאנ ןיא זַא ,ןעהעזרעד עקַאט ךיילג טָאה שטיוועידַאקרא ןאפעטס
 / -אּפ רהיא ןיא ,אנווָארדנַאסקעלַא איראד .םהיא ןהֶא ךַאוש רהעז וצ סע טהענ
 . ,רעדניק איד ןענעוו ,טנייש סע איוו ,עטגרָאזרעפ ַא ,דיילק ענעדייז ,עיורג ,ענדַאר

 סָאװ םעד ןעגעוו ןוא ,רעמיצ רעדניק ןיא רעדנוזעב ,ןיילַא ןעסע ןעפרַאד ייז סָאװ |

 עגיזָאד איד ןעשימוצוצ טונ םהיא ןהָא טנַאקעג טינ טָאה ,ָאטינ ךָאנ זיא ןַאמ רעד

 ךיז טגעלפ סע איוו) טסַאגצ ס'ניציבר איוו ןעסעזעגנ ןענייז עֶלַא .טפַאשלעזעג

 -ויז סָאװ ךָאנ ןהעטשרַאפ טינ ןעטלָאװ ייז איוו (טסריפ רעטְלַא רעד ןעקירדסיוא
 .ןענייווש וצ טינ ידכ ,רעטרעוו גידנעשטעווקסיורא ןוא ןעמוקעג רעהַא ייז ןענ

 טלהיפעג ךיז טָאה ,טניישעג טָאה סע איוו ,ןיצווארוט רעגיצרעהטוג רעד |

 עכלעוו טימ ,ןעּפיל עבָארג ענייז ןופ לעכיימש רעד ןוא זיירק ןייז ןיא טינ סעּפע
 : רעטרעוו טימ איוו טדערעג טָאה ןעשטיוועידַאקרא ןאּפעטס טנעגעגעב טָאה רע
 ןעמוק לָאז סע ןעוו טָא !םימכח טימ טצעזעגקעוַא ךימ טסָאה ,ל'רעדורב .,ונ,
 ."רימ רַאפ ךַאז עגיסַאּפ ַא זיא סָאד --- רעלפ-עדראטאש ןיא ןוא ןעקנירטוצפיוא
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 טימ טקוקעג טייז רעד ןופ טָאה ןוא גידעגייווש ןעסעזעג זיא טסריפ רעטְלַא רעד
 "רעפ טָאה שטיװעידַאקרַא ןאּפעטס ןוא ,ןענינעראק ףיוא ךעלניוא עגיצנַאלגנ ענייז
 לָאז סע ןעכלעוו טימ ,לעטרעוו ַא סעּפע טכַארטעגוצ ןיוש טָאה רע זַא ,ןענַאטש
 -ַאזוצ טפור ןעמ ןעכלעוו רַאפ ,ןַאמסטַאַאטש רעגניזָאד רעד טלעּפמעטשעגבָא ןייז
 ,לכא;כ-שיפ םענעטלעז ַא רַאפ איוו טסעג ןעמ

 טינ ןעטפערק טימ ךיז גידנעמהענפיונוצ ,ריהט רעד וצ טקוקעג טָאה יטיק
 -רעשטש רעגנוי רעד .ןעמוקניירַא טעװ ןיוועל ןיטנאטסנאק ןעוו ,ןערעוו וצ טיור
 -ַאטסעג ךיז טָאה ,טלעטשעגרָאפ טינ ןענינעראק רַאפ טָאה ןעמ ןעכלעוו ,יקצַאב
 ןינעראק .טייהנענעלרעפ ןייק ןיא טינ םהיא טלעטש סָאד זַא ,ןעזייוו וצ טעווער
 ןעוועגנ ,ןעמַאד טימ גאטימ א ףיוא טייהנהעוועג רעגרובסרעטעּפ טיול ,זיא ןיילַא
 טָאה שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןוא ,ךוטזלַאה ןעסייוו ַא טימ ןוא קַארפ ַא ןיא
 ןייז ןעטלַאה וצ זיולב ןערהָאפוצ ןעמוקעג זיא רע זַא ,םינּפ ןייז ןופ ןענַאטשרעּפ
 טליפרע טפַאשלעזענ רעניזָאד רעד ןיא דנעזעװנַא גידנעייז זַא ןוא ,ןעכערּפשרעפ
 -טלַאק רעד ןיא רענידלוש-טּפיוה רעד ןעוועג סָאד ןיא רע .בוח ןערעווש ַא רע
 -,ןעמוקנָא סעשטיוװעידַאקרַא ןאּפעטס זיב טסעג עלַא ןעריורפרעפ טָאה עכלעוו ,טייק

 טנידלושטנע ךיז שטיייעידַאקרַא ןאּפעטס טָאה ,לַאז ןיא גידנעמוקניירַא
 עלַא זיא רעכלעוו ,טסריפ רענעי ןעטלַאהרעפ טָאה םהיא זַא ,טרהעלקרע טָאה ןוא
 -רעפ רונ ךיז טָאה שטיװעידַאקרַא ןאּפעטס ןעוו ,לזאזעל ריעש רשד ןעוועג לָאמ
 םענייא טכַאמעג טנאקעב ןעמעלַא ןיוש טונימ ןייא ןיא טָאה רע ןוא .טגיטעּמש
 .יינרעס טימ ןעשכיוװָארדנַאטקעלַא יײסקעלַא גידנערהיפפיונוצ ,ןוא ןעטייווצ ן'טימ
 -יפיססור רעד ןעגעוו עמעהט ַא ןעזָאלעגרעטנוא ךיילג ייז רע טָאה ,ןעוואשינזאק
 ןעמַאוצ טּפַאכעגנָא עדייב ךיילג ךיז ןעבָאה ייז סָאװ רַאפ ,ןעליוּפ ןופ גנוריצ
 טָאה ,עציילּפ ן פיוא ןהָאטעג שטַאּפ ַא רע טָאה ןעניצווארוט .ןעוואצסעּפ טימ
 -קעװַא םהיא טָאה ןוא טעטפַאהסַאּפש סעפע רעיוא ן'פיוא טמַארעגניײרַא םהיא
 ןהָאטעג גָאז ַא 'וע טָאה ךָאנרעד .טסריפ םעד ןעבעל ןוא יורפ ןייז ןעבעל טצעזעג
 טימ ןיסצַאברעשטש טכַאמעג טנאקעב טָאה ןוא םנייה זיא איז ןהעש איוו ןיטיק
 ,ןענינעראק

 עכילטפַאשלעזעג עגיזָאד איד ןעטָאנקעגכרוד ױזַא רע טָאה טונימ ןייא ןיא
 ןעבָאה ןעמיטש איד ןוא ,רעמיצ-טסַאג ןיא גונעת א ןעוועג זיא סע זַא ,גיוט
 זיא סָאד רעבָא .טלהעפעג טָאה ןיוועל ןיטנַאטסנאק זיולב .ןעגנולקעג ךעלהערפ
 -עידַאקרַא ןאפעטס טָאה ,רעמיצ-ססע ןיא גידנעהעגניירַא םוראוו ,ןעטוג וצ ןעוועג
 -עג ןעמונעג ןענייז ןייווטרָאּפ ןוא סערעח רעד זַא ,ןעהעזרעד קערש ןייז וצ שטיוו
 ךיילנ לָאז רעשטוק רעד זַא גידנעסייה ןוא ,עוועל ייב םינ ןוא ערּפעד ייב ןערָאװ
 ,לַאז ןיא קירוצ ןעננַאנעג רע זיא ,עוועל וצ ןערהָאפרעכירַא

 ,ןיוועל ןיטנַאטסנַאק טנענענעב רע טָאה רעמיצ-ססע םעד גידנעהעגכרוד
 ? טגיטעּפשראפ טינ בָאה ךיא ---

 ? ןעניטעּפשראפ טינ טסלאז אוד זא ,ןעריסַאּפ ריד טימ ןעד סָאד ןָאק ---
 ,םערא ןרעטנוא ןעניוועל ןעמונעג טָאה רע ןוא

 טנערפעג טָאה -- ?רעוו ןוא רעו ? ןעשנעמ לעיפ ריד ייב ןענייז ---
 טימ טראשעגבַארא טָאה ןוא ןעליוו םענעגייא ןייז ןעגענ גידנערעוו םיור ןיוועל
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 ,לעטיה ןייז ןופ עענש איד הושדנַאה ענייז

 טימ ןענעקעב ךיד ?לעוו ךיא ,םוק .ָאד זיא יטיק .ענעגייא ָאד ןענייז עלא --- |
 2 . | | | .ןענינערַאק

 -עג שטיוועידאקרא ןאּפעטס סָאה טעטילארעביל ןייז ףיוא גידנעקוק טינ
 םורעד ןוא םהענעגנא טינ ןייז טינ ןָאק ןענינערַאק טימ .ןרעוו טנאקעב זא ,טסואוו
 רעגיזָאד רעד ןיא רעבָא .דניירפ עטוג עטסעב ענייז טריטקארט טימרעד רע טָאה
 ןעצנַאג םעד ןעלהיפ וצ ןעוועג דנַאטש םיא טינ ןיוועל ןיטנַאטסנָאק זיא טונימ
 םענעי טניז ןעהעזעג טינ ן'יטיק טָאה רע .טפַאשטנַאקעב אזַא ןופ ןעגינעגראפ

 רע ןעכלעוו ןיא ,דנעבַא םענעי ,ןעסעגראמ טנַאקעג טינ טָאה רע ןעכלעוו ,דנעבא
 טָאה רע ןעוו לאפ םעד ןענעכער טינ לָאז ןעמ ביוא ,ןיקסנארוו טנעגעגעב טָאה
 ןיא ךיז ייב סָאה רע .עטערַאק ןיא גידנערהאפייברעפ געוװ ן'פיוא טנעגעגעב איז
 ןיילא ךיז טָאד רע רֹבֶא .טנייה ָאד ןענעגעגעב איז טעוװ רע זא ,טלהיפעג ןעצרַאה
 . ,טרעהרעד טָאה רע ןעוו ,טציא .טינ ןופרעד סייוו רע זא ,ןעפעומשנייא טלעוועג
 טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא דיירפ ַאזַא טלהיפרעד גנולצולּפ רע טָאה ,ָאד זיא איז זא

 -סיוא טנַאקעג טינ טָאה רע ןוא םעהטא רעד טּפאכרעפ טָאה םהיא זַא ,דחּפ ַאזַא
 | | | / : ןעגָאז טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ןעדיירי

 ?ןעוועג רעהירפ זיא איז איוו ,ַאזַא ? עכלעוו ַא ,טציא איז זיא איוו,
 -קעלא איראד ביוא ,סָאװ ? עטערַאק ןיא ןעוועג זיא איז איוו ַאזַא זיא איז רעדָא
 כָאד זַא ,ןייז ןענָאק טינ לָאז סָאווראפ ןוא ? טגָאזעג תמא ןַא טָאה ַאנווָארדנאס
 | .ןהָאטעג טכַארט א רע טָאד -- "? תמא ןַא זיא

 -סיורא םיוק רע טָאה -- ןענינערַאק טימ ךימ ןָאקעב טוג יוזא ייז ,ךא --
 -טסַאג ןיא ןיירא טָארט םענעסָאלשטנע-טלעפייווצרעפ א טימ זיא ןוא טדערעג
 .ןעהעזרעד איז טָאה ןוא רעמיצ

 ןעוועג זיא איז איוו טזַא טינ ןוא רעהירפ איו ,ַאזַא טינ ןעוועג זיא איז
 .ערעדנַא ןַא ןעצנאנ ןיא ןעוועג זיא איז --- עטערַאק ןיא

 ייב ענעלַאפענבָארַא ןא ,עגידוועמהעש א ,ענעקַארשוצ א ןעוועג זיא איז
 ,קילבנעגיוא םענעי ןיא ןעהעזרעד םהיא טָאה איז .רעניטכערּפ ךָאנ םורַאד ןוא ךיז
 טהערפרעד ךיז סָאה איז .טרַאװרע םהיא טָאה איז .רעמיצ ןיא ןיירא זיא רע ןעוו
 עקַאט ןוא ,טונימ א ןעוועג זיא סע זַא ,דיירפ רהיא ןופ יוזא טשימוצ ךיז טָאה ןוא
 לָאמַא ךָאנ ?ייוורעד טָאה ןוא ןידטריוו רעד וצ ןעגנאגעגוצ זיא רע ןעוו ,טונימ איד
 ןוא ןיללאד ,םהיא טכודענ ןעמעלַא ךיז טָאה ייז ןעוו ,ןהָאטעגנ קוק א רהיא ףיוא

 .ןענייוואוצ ךיז טעװ ןוא ןעטלַאהסױא טינ סָאד איז טעװ טָא-טָא זא ןיילא רהיא
 איוו זיא ןוא ןערָאװעג טיור רעדעיוװ זיא ,ןערָאװעג ךיילב ,ןערָאװעג טיור זיא איז
 -וקוצ ןייז טראוורע טָאה איז ןעוו ,ןעּפיל איד טימ נידנעקוצ םיוק ,ןעברָאטשרעּפ

 -רעד טייהרעמוטש טָאה ןוא טגיינרעפ ךיז טָאה ,רהיא וצ ןעגנַאנעגוצ זיא רע .ןעמ
 איד ןוא ןעּפיל איד ןיא רעטיצ רעטכייל רעד טינ ןעוו .דנאה איד רהיא טגנַאל
 זיא ,ןעניוא ערהיא ןופ ץנַאלג רעטרעסערגרעפ רעד ןוא ןעניוא איד ןיא טייקטכייפ
 | : טגנאזעג טָאה איז ןעוו ,גיהור טעמכ ןעוועג לעכיימש רריא

 -רעפ טימ טָאה איז ןוא --! ןעהעזעג טינ ךיז ןעבָאה רימ גנַאל איוו --- |
 ןייז דנַאה רעטלאק רהיא סימ ןהָאטעג קירד א טייהנעסָאלשטנע רעטלעפייווצ
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 .דנַאה

 טָאה -- ןעהעזעג ךייא בָאה ךיא רעבָא ,ןעהעזעג טינ ךימ טָאה רהיא ---
 ,ןעהעזעג ךייא בָאד ךיא -- קילג ןופ ?עכיימש א טימ גידנענייש ,ןיוועל טגָאזעג
 .אוואשוגרעי ןייק ןערהָאפעג ןהַאבנעזייא ןופ טייז רהיא ןעוו

 .עטרעדנואוורעפ א טנערפענ איז טָאה ? ןעוו ---
 -נעלהיפ ןיוועל טגָאזעג טָאה -- אוואשונרעי ןייק ןערהָאפעג טייז רחיא ---

 םהיא ייב ןעסָאגוצ ךיז טָאה רעכלעוו ,קילג ןופ םהיא טּפַאכרעפ םעהטא רעד זא ,גיד
  קנַאדעג ןיא טינ זעכלעוו ןעדניברעפ רָאג טנַאקעג ךיא בָאה איוו ןוא , ןעצרַאה ןיא
 זיא סע ,אי ןוא ! ןעזעוו ןעדערדיר ןעגיזָאד םעד טימ סעגידנושנוא טינ ןעגעוו
 א רע טָאה -- טנַאזעג טָאה אנווארדנאסקעלא איראד סָאװ ,תמא ךיז טכוד
 .ןהָאטעג טכַארט

 ןוא דנַאה רער ייב ןחָאטעג םהעג א םהיא טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס
 | .ןענינעראק וצ טרהיפענוצ םהיא טָאה

 -ענ איד ןעפורעגנָא טָאה רע ןוא -- .ןעכַאמ וצ טנאקעב ךייא טביולרע --- |
 .ןעמ

 "קעלא טגָאזעג טלַאק טָאה -- ךיז ןעמערט וצ רעדעיוו םדענעגנַא רהעז --
 ,דנַאה סניוועל גידנע'ןהָאט קירד א ,שטיווארדנאטקעלא ייס |

 ַא ןאּפעטס טגערפעג רעטרעדנואוורעפ ַא טָאה ? טנאקעב טייז רחיא ---
 ,שטיוועידאק

 טָאה -- ןָאנַאװ ןיא ןעדנוטש יירד ןעמאזוצ טכארברעפ ןעבָאה רימ ---
 ,ראראקסאמ ַא ןופ איוו סיורא ןענייז רעבָא -- ןיוועל טנָאזעג לעכיימש ַא טימ
 ,ךיא סנעטסנינייוו --- עטריגירטניארַאפמ

 ! ראג יוזא ---
 .רעמיצ-ססע םוצ געוו םעד גידנעזייוונָא

 םוצ ןעגנאגעגוצ ןענייז ןוא רעמיצ-ססע ןיא ןיירא ןענייז טיײלסנַאמ איד
 ןעסרָאו סקעז טלעטשעננא ןעוועג ןענייז סע ןעכלעוו ףיוא ,ןעסייבוצ טיס שיט
 מ ,ךעלעקטעּפָאל ענרעבליז טימ ןעזעק ןעטרָאס לעיפ יוזא ךיוא ןוא טּפַאנש
 לע רעלעט טימ ןוא םינימ יילרעלא ןופ ןעוורעסנָאק טימ ,ננירעה טימ ,ארקיא
 .טיורב עשיזיוצנַארפ ענעטינש

 ןוא ןעקנַארטעג עדנעקעמש איד ןעבעל ןענאטשעג ןענייז טיילסנַאמ איד
 ןעוואשינזאק ןעשיווצ זיא ןעליוּפ ןעריציפאססור ןעגעוו סעומש רעד ןוא ןעסייבוצ
 .גאטימ םעד גידנעטראוורע ןערָאװעג טליטשעגנייא ןעוועצסאּפ ןוא

 גנוריציפאססור איד זא ,ןעזיוועג ןעוועג טָאה שטיווָאדדנאטקעלא ייסקעלא
 עכלעוו ,ןעּפיצנירּפ ערעכעה ןופ ענלָאפ סלא רונ ןערעוו טכַאמעג ןָאק ןעלױּפ ןופ
 .ןאיצארטסינימדא רעשיסור רעד ןופ ןעגָארטעגניירא ןייז ןעפרַאד

 ןא ןאד זיולב טרילימיסא קלָאפ ןייא זא ,ףיורעד ןענַאטשעג זיא וואצסעּפ
 .קלָאפ םענעי סלא טרעקלעפעב רעטכירעג זיא רע ןעוו ,ךיז ןיא קלאפ רעדנַא

 רעבָא ,עטייווצ סָאד יא עטשרע סָאד יא טקרעמעגנָא טָאה ווָאשינזאק = }
 וואשינזאק טָאה ,רעמיצ-טסַאג ןופ םיורא רעבָא ןענייז ייז ןעוו .ןעגנוקגיירשעב טימ
 : לעכיימש א טימ טגָאזעג ,ךערּפשענ םעד ןעסילש וצ םווא

 שטיוועידאק
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 איד ןופ גנוריציפאסטור רעד ראפ לעטימ ןייא ןארַאפ זיא םורַאד ---
 'טימ ךיא ,רימ ןעקריוו ןיירעד .רעדניק רהעמ סָאװ ןערהיפסיוא---ענערָאבעג-דמערפ
 ןעשנעמ עטארייהרפ טייז ,ןעררעה עניימ ,רהיא ןוא .ןעמעלא ןופ רענרע ,רעדורב
 רהעז טכיזניה רעד ןיא טקריו ,שטיוועידאקרא ןאּפעטס רהיא סנרעדנַאזעב
 ךילטרעצ ,ןהָאטעג דנעוו ַא ךיז רע טָאה -- ? רהיא טָאה לעיפיוו ; שיטָאירטַאּפ

 .עלעזעלג עקניציּפ א םהיא גידנעלעטשרעטנוא ןוא הטריוו םוצ גידנעלכיימש
 | ןאּפעטס טבַאלוצ ךיז טָאה ךעלדערפ רעדנוזעב ןוא טכַאלוצ ךיז ןעבָאה עלא

 .שטיוועידאקרא
 א גידנעייקוצ טגָאזעג רע טָאה --! ?עטימ רעטסעב רעד זיא סָאד ,אי --|

 -ענרעטנוא רעד ןיא סּפאנש טרָאז רעדנוזעב א סעּפע גידנעסיגנָא ןוא זעק ?עקיטש
 ,ץיוו א טימ טגידנעעג ךילקריוו ךיז טָאה סעומש רעד ,לעזעלג רעטלעטש

 -לעב רעד טנָאזעג טָאה -- 4 רדיא טליוו ,טכעלש טינ זיא זעק רעד ---
 ךיז רע טָאה --- 4 קיטסַאנמיג טימ ךיז טגיטפעשעב רעדיוו אוד טסָאה --- תיבה

 -וקסומ ענייז דנאה רעקניל רעד טימ גידנעּפאטנָא ,ןעניוועל וצ ןהָאטעג דנעוו ַא
 רעטנוא ןוא םערא ןייז טעױעטרַאהעגנָא טָאה ,ןהָאטעג ?עכיימש ַא טָאה ןיוועל .ןעל
 לעגרעב רענעלָאטש א ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה דנַאה סעשטיוועידאקרא ןאּפעטס
 .זעק רעדנור א איוו ,קָאר ןופ טנאוועג רעניד רעד רעטנוא ןופ

 ! ןושמש ! הרובג א זיא טָא ---
 -נערעב ראפ חכ פעסיב עשביה ַא ןעבָאה ףרַאד ןעמ זא ,ןעכער ךיא --

 רהעז טָאהעג טָאה רעכלעוו ,שטיווָארדנאסקעלא ייסקעלא טגָאזעג טָאה --- דנַאי
 ןעקנעניד לעקיטשה א טימ ןעק גידנערימשנא ,געיעג ןענעוו ףירגנעב ןלעקנוד א
 .טיורב

 .ןהָאטעג לעכיימש ַא טָאה ןיוועל
 טָאה -- רעב א ןעטיוט טנַאקעג טלָאװ דניק א ,טרהעקראפ .חכ ןייק ---

 עכלעוו ,ןעמַאד איד ןופ גנוגיינרעפ רעטכייל א טימ גידנעטערטבא ,טגָאזעג רע
 סָאד ןענַאטשעג זיא סע ואוו ,שיט םוצ ןעגנַאגעג עט'תיבה-לעב רעד טימ ןענייז -

 .ןעסייבוצ
 -ענ טָאד -- ?טנָאזעג רימ ןעמ טָאה ,רעב א ןעפַאשרעד טָאה רהיא ---

 -רעפ א לעּפָאנ ן'טימ ןעּפַאכוצרעטנוא ךיז גידנעהימעב טסיזמוא ,יטיק טגאז
 "ןהָאט לעסיורט א ןוא טשטילגעגבָארא ץלא ךיז סָאה רעכלעוו ,לעמעווש ןעט'ןשקע
 -ייוו רהיא ןעהעזעג ךיז טָאה סע עכלעוו ךרוד ,לעברא ןופ ןעציּפש איד טימ גידנע
 - רהעק א ,טגיילענוצ איז טָאה -- ? ןערעב ןאראפ ןעד ךייא ייב ןענייז --- דנַאה עס
 .גידנעלכיימש ןוא ליּפעק ןעגידווע'נח רדיא םהיא וצ גיד'ןהָאט

 איז סָאװ םעד ןיא ןעוועג טינ סעכילנהעוועגרעסיוא ןייק ךיז טכוד זיא סעי |
 טינ רעטרעוו טימ ןָאק ןעמ עכלעוו ,ננוטיידעב א ראפ סָאװ רעבָא ,טנָאזעג טָאה
 גנוגעוועב רעדעי ןיא ,ננאלק ןעדעי רהיא ןיא ןעווזינ םהיא ראפ זיא ,ןעקירדסיוא
 ןעוועג זיא ָאד ! עניזָאד סָאד טדערעג טָאה איז ןעוו ,דנעה ,ןעגיוא ,ןעּפיל ערהיא ןופ

 יא ,םהיא וצ עבעיל יא ,םהיא וצ ןעיורטרעפ יא ,גנוהייצרעפ ןענעוו טעבענ יא

 ,גנונעפָאה יא ,ננוכערּפשראפ יא ,טייקכילטרעצ ענעדיישעכ ,עכייוו ,טייקכילטרעצ
 עכלעוו ןוא ןעביולג טינ טנַאקעג ךיז סָאד רע רעכלעוו ןיא ,םהיא וצ עבעיל יא
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 .קיִלג טימ טקיטשעג םהיא טָאה
 ךיז גידנערהעקמוא .עינרעבט רערעווט ןיא ןערהָאפעג ןענייז רימ ,ןייג --- |

 --- רעגָאװש סרעגָאװש רעייא טימ ןעפָארטעג ןָאנַאװ ןיא ךיז ךיא בָאה ,טרָאד ןופ
 .שינעגעגעב עשימָאק ַא ןעוועג זיא סָאד -- לעכיימש א טימ טנָאזעג רע טָאה

 -ָאלש טינ ,רע איוו ,טלהעצרעד טנאסערעטניא ןוא רעטנומ טָאה רע ןוא
 ייסקעלא ןיא ןיירא ?עצלעּפ א ןיא רענעהַאטעגנָא ןא זיא ,טכַאנ עצנאג איד גידנעפ
 ,ןָאגַאװ ןופ גנולייטבָא סעשטיווָארנאסקעלא

 טיול : טרָאװכירּפש םעד ןופ טםרהעקרעפ טארוקא ,רָאטקודנָאק רעד ---
 -סיורא טלָאװעג טָאה ,ןעמ סיילגעב לכש םעד טיול ,ןעמ טנעגעגעב רעדיילק איד

 ףיוא ןעדייר ןעבייהעגנָא ךיא בָאה ָאד רעבָא ; רעדיילק איד טיול ךימ ןעטיילגעב
 -ַאק וצ ךיז גידנעדנעוו טגָאזעג רע טָאה -- ךיוא רהיא ...ןוא ,ןפוא ןעטנערהעלעג א

 א גידנעהעז ,רעהירפ ךיוא טָאה רהיא -- ןעמָאנ ןייז גידנעסעגרעפ ןוא ןענינער |
 ראפ ,טלעטשעגנייא ךיז רהיא טָאה ךָאנרעד רעבָא ,ןענַאיסיורא ךימ טלטוועג ץלעּפ
 | .ראבקנַאד רהעז ךייא ןינ ךיא סָאװ

 ןעביילקוצסיוא ףיוא ןערישזאסַאּפ ןופ עטכער איד ןענייז ןיײמעגלַא ןיא ---
 -בִא שטיװָארדנַאסקעלַא ייסקעלא טגָאזעג טָאה --- טמיטשעבנוא רהעז ץַאלּפ ַא
 ,רעגניפ ענייז ןופ ןעגערב איד לעכיט ן'טימ גידנעשיוו

 -- רימ ןעגעוו ןעסָאלשטנענוא ןעוועג טייז רהיא זַא ןעהעזעג בָאה ךיא ---
 טלייאעגוצ ךיו בָאה ךיא רעבָא -- ןיוועל טגָאזעג גידנעלכיימש גיהטומטוג טָאה

 ,ץלעמ ןיימ ןעטעלגרַאפ וצ ידכ ,ךערּפשעג ןעגולק ַא ןעביוהוצנָא
 רעד טימ ךערּפשעג ןיא ןעטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,שטיװָאנַאװיא ייגרעס

 ,דייר ס'רעדורב םוצ ךיז טרעהעגוצ רעיוא ןייא טימ זיולב טָאה ןוא עט'תיבה-לעב
 סעּפע ? טנייה םהיא טימ סָאד זיא סָאװ, .ןהָאטעג קוק ַא גיטייז םהיא ףיוא טָאה
 ,טסואוועג טינ טָאה רע ,ןהָאטעג טכַארט ַא רע טָאה ,"דלעה רעכיירגעיז ַא איוו רָאג

 ןיוועל ,ןעלגילפ ןעסקַאװעגסױא ןענייז םחיא ייב זַא ,טלהיפרעד טָאה ןיוועל זַא
 ןערעה וצ םהענעגנַא זיא רהיא זַא ןוא רעטרעוו ענייז טרעה איז זַא ,טסואוועג טָאה
 ,רעמיצ םעד ןיא רונ טינ .טריסערעטניא םהיא טָאה ןײלַא סָאד זיולב ןוא .םהיא
 ,רע איוו טריטסיזקע טינ רהעמ טציא םהיא רַאפ טָאה טלעוו רעצנַאג רעד ןיא רונ
 ,טייקגיטכיוו ןוא גנוטיידעב עגיד'ארומ א ןעמוקעב ןיילַא ךיז ייב טָאה רעכלעוו
 ןיא וא ,ךיוה ױזַא טגייטשעגפיורא טלָאװ רע איוו ,טלהיפעג טָאה רע איז ןוא
 ןעוועג ןענייז טייוו ,ןעטנוא ץענרע טרָאד זַא ןוא ,ןעלדניווש ןעביֹוהנָא זומ ּפָאק
 ,טלעוו עצנַאג איד ןוא ,סנינעראק ,סעקסנאלבא עליואוו ,עטונ עלַא איד

 איוו ,גילעפוצ ,םתס יוזא רונ ,ייז ףיוא גידנעקוק טינ ,טקרעמעבנוא ץנַאג
 טָאה ,ןעצעזוצקעווא שרעדנַא ייז ואוו רהעמ ןיוש ץַאלּפ ןייק ןעוועגנ טינ טלָאװ סע
 איד ןעבעל ענייא ןיטיק ןוא ןעניועל טםצעזעגקעװַא שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס
 | .ערעדנַא

 - ,ןעניוועל טנָאזעג רע טָאה --- רעחַא ןייז לָאז ,ךיז ץעז ,וג ---

 -עטס סָאװ ףיוא ,רישעג סָאד איוו טוג ױזַא טקנוּפ ןעווענ זיא גאטימ רעד
 רהעז ךיז טָאה זיאו? יראמ ּפוז איד ,ןלעב ַא רהעז ןעוועג זיא שטיװעידַאקרַא ןַאּפ
 !עוועג ןענייז ,?יומ ןיא ןייֵלַא ןהעגוצ סָאװ ,סעקשזאריּפ עניילק איד } ןעבעגעגנייא
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 .טרעװראסעג ןעבָאה רעכוטזלַאה עסייוו ןיא יײװטַאמ ןוא ןעייקאל ייווצ .היחמ ַא
 רעד ןופ .טסַאּפעגוצ סעלַא ןוא ליטש ,טקרעמעבנוא ןייוו םעד ןוא ןעטכירעג איד
 -נייא רענינייו טינ ;רענעגנולעג ַא ןעוועג גאטימ רעד זיא טייז רעלעירעטַאמ
 גידעבעל טָאה ןעמ .טייז רעלעירעטַאמ-טינ רעד ןופ ןעוועג ךיוא רע זיא ןעבעגעג
 ןוא םענייא טימ רענייא לעודיווידניא לָאמא ןוא ןעמאזוצ עלַא לָאמַא ,טסעומשעג
 ךיז ןעבָאה טײלסנַאמ איד זַא ,רעטנומ ױזַא ןעוועג עלַא ןענייז גאטימ ןופ ףוס םוצ
 ןליפא ןוא ךערּפשענ ןעטימ ןיא ךָאנ ץלַא גידנעטלאה ,שיט ןופ ןעביוהעגפיוא

 .ןערָאװעג רערעטנומ ךיז ייב זיא שטיװָארדנַאסקעלַא ייסקעלא

10 

 ךיִז טָאה רע ןוא ףוכ ן'זיב ןעריטוקסיד ֹוצ טאהעג בעיל טָאה וואצסעּפ
 טָאה רע זַא טרפב ןוא רעטרעוו סעשטיוװוָאנַאװיא ייגרעס טימ טנענונעב טינ

 .גנוניימ ענענייא ןייז ןופ טייקניטכערעגנוא איד טלהיפרעד
 טייצ רעד ןיא טגָאזע; רע טָאה -- טניימעג טינ ?הָאמ ןייק בָאה ךיא ---

 רעד ןופ טייקטכידעג איד זיולב --- שטיװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא וצ ןעסע ּפוז ןופ

 -נירּפ טימ טינ רעבָא ,עדנירג איד טימ גנוגינייארעפ ןיא רעבָא ,גנורעקלעפעב

 | | .ןעּפיצ

 -דנַאסקעלַא יײסקעלַא טרעפטנעעג טליײַאעג טינ טָאה -- יז טכוד רימ ---
 ןעקריוו ןָאק גנוניימ ןיימ טיול ,עבלעז סָאד ןוא סנייא זיא סָאד זַא --- שטיווַאר
 .,גנולקיווטנע ערעכעה ַא טָאה סעכלעוו ,קָלָאפ ַאזַא זיולב קלאפ רעדנַא ןַא ףיוא
 | | | . . םעכלעוו

 ןעגָאלשעגרעביא םהיא טָאה -- עגַארפ איד ךָאד זיא ןיירעד רֹעבָא ---
 ןעדייר וצ סלייאעג דימת ךיז טָאה רע ; עמיטש עווָאסַאב ןייז טימ וואצסעּפ

 ןעבעגעגקעוַא המשנ עצנַאג ןייז טלָאװ רע איוו ױזַא ןעהעזעגסיוא טָאה סע ןוא
 -קיווטנע ערעכעה ןעהעטשעב ןָאק סָאװ ןיא --- טגידייהטרעפ רע סָאװ סָאד רַאפ
 הגרדמ ערעכעה ַא ףיוא טהעטש רעוו ,ןעזיוצנַארפ ,ןעשטייד ,רעדנעלגנע ? גנול
 רימ ? ןעריזילַאנָאיצַאנ ייז ןופ ןעמעוו ןופ טעװ ייז ןופ רעוו ? גנולקיווטנע ןופ
 ןופרעד ןהעטש ןעשטייד איד ןוא ,טזױצנַארפרַאפ ךיז טָאה ןייהר רעד זַא ,ןהעז
 .ץעזעג רעדנַא ןַא ןַארַאפ זיא ָאד --- ןעירשעג רע טָאה --.-! רעגירדעינ טינ

 -עג סע ואוו ,טייז רעד ףיוא רעמיא זיא גנוקריוו איד זא ,ביולג ךיא ---

 טכייל ,שטיוװַארדנַאסקעלַא ויטקעלַא טגָאזעג טָאה --- גנודליב עכילקריוו ךיז טניפ

 .ןעמערב ענייז גידנעביוהפיוא
 עכילק ריוו ןופ סנעבייצ איד ןענעקרעד ריס ןעפרַאד סָאװ ןיא רעבָא ---

 .ןואצסעּפ ענַארפ איד טלעטשענ טָאה --- ?גנודליב
 טגָאזעג טָאה --- טסואוועב ןענייז סנעכייצ עגיזָאד איד זַא ,ןעכער ךיא -- |

 | .שטיווָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא
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 ---טסואוועב גידנעטשלָאפ עקַאט ייז ןענייז וצ ,ענַארפ ַא ךָאנ זיא טָאד --- |
 -- שטיװָאנַאװיא יינרעס לעכיימש ןעלעדייא ןַא טימ טשימעגניירא ךיז טָאה
 רעבָא ; עשיסַאלס ןייר א ןייז זומ גנודליב עכילקריוו איד זַא ,טנעקרענַא זיא טציא

 -עקיילבָא טינ ןָאק ןעמ ןוא ,גיקענטרַאה ןעמּפמעק םידדצ עדייב איוו ןעהעז רימ
 ,םעד ןענעג ןעטנעמוגרַא עטונ ןעבָאה םינ לָאז ,דצ רעשירעננעג רעד זַא ,ןענ

 רהיא טלהעפַאב .שפיוװָאנַאװיא יינרעס ,רעקיסַאלק צ ךָאד טייז דהיא ---

 ,שטיוװװעידַאקרַא ןאּפעטס ןהָאטעג גָאז א טָאה -- ? ןייוו ןעטיור ,ןעכלעוו
 -- גנודליב רענעי רעדָא רעד ןענעוו גנוניימ ןייימ סיױרַא טינ גָאז ךיא --

 ,שטיװָאנַאװיא ייגרעס טגָאזעג ,דניק ַא וצ איו ,לעכיימש ןעגידעננ א טימ טָאה

 עקרַאטש ןעבָאה םידדצ עדייב זַא זיולב גָאז ךיא -- זָאלג ןייז גידנעלעטשרעטנוא

 -ָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא וצ ךיז גידנעדנעוו טצעזעגטרָאפ רע טָאה --- ןעטנעמוגרַא
 ןָאיסוקסיד רעגיזָאד רעד ןיא רעבָא ,גנודליב ןיא רעקיטַאלק א ןיב ךיא -- שטיוו
 .ה .ד ,ץַאלּפ ןיימ טינ ָאד ןיפעג ךיא לייוו ,ןעמהענ טינ ל?ײהטנַא ןייק ךיא ןָאק

 גנודליב רעשיסַאלק רעד טינ ןעמ סָאװ רַאפ ,עזייוועב ערהָאלק ןייק טינ העז ךיא
 ,רעלאער רעד סלַא גנוטיידעב רהעמ

 עדנעלעקיווטנע שינָאגאדעּפ ַאזַא ךיוא ןעבָאה ןעטפאשנעפיוו-רוטַאנ ---

 טמהענ ,עימאנארטסא טמהענ -- וואצסעפ טּפַאכענרעטנוא טָאה --- גנוקריוו
 .עצעזעג עניײמעגלַא ןופ עמעטסיס רהיא טימ עיגָאלָאָאז טמהענ ,קינאטַאב

 "עג טָאה -- ןייז ןענַאטשרעפנייא ןעצנַאג ןיא טינ טימרעד ןָאק ךיא ---

 אפוג סעצָארּפ רעד זַא ,ךיז טכוד רימ --- שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טרעפטנע
 רעד רַאפ ךילצינ רעדניזעב טקריװ ןעכַארּפש ןופ ןעמרָאפ איד ןערידוטש ןופ
 -נייא רעד זא ,ןענעקיול טינ ךיוא ןעמ ןָאק ,םעד רעסיוא .גנולקיווטנע רעניטסייג

 ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,רעשילַארָאמ ַא רהעז זיא רעלעטשטפירש עשיסַאלק ןופ סולפ
 -דעש ענעי ןעדנוברעפ ןענייז ןעטפַאשנעסיױװ-רוטַאנ ןופ טכיררעטנוא םעד טימ
 ,טייצ רעזנוא ןופ הכמ איד ןענייז עכלעוו ,ןערהעל עשלַאפ ןוא עכיל

 טָאה וואצסעּפ רעבָא ,ןעגָאז סָאװ טלעוועג טָאה שטיווָאנַאװיא ייגרעס
 -נָא גיציה טָאה רע .עמיטש עוואסאב עטכירעג ןייז טימ ןענָאלשעגרעביא םהיא
 שטיוואנאװיא יינרעס .זיא גנוניימ עגיזָאד איד גיטכיר טינ איוו ןעזייוועב ןעכיוהעג
 -רַאֿפ א טימ ןעוװעג ניטנעק זיא סע איוו ,רעטרעוו איד טרַאװרעד ניהור טָאה
 .רעפטנע ןעכיירגעיז ןעגיט

 יינרעס טגאזעג טָאה -- ןייז ןענַאטשרעמנייא טינ ןָאק ןעמ רעבָא --
 זא -- ןענינעראק וצ עלעכיימש םעניד ןייז טימ ףךיז גידנעדנעוו ,שטיווָאנַאוװיא
 איד ןופ ןעטפַאשנענייא עכילציננוא ןוא עכילצינ איד ןענעוואוצבא רעווש זיא סע

 -סיוא ייז ןופ ףראד ןעמ עכלעוו ,ענַארפ איד ןוא ..ןעטפַאשנעסיוו ענעי רעדָא |

 ןעוו ,רעכיז ױזַא ןוא לענש ױזַא ןרעו טעדיישטנע טנַאקעג טינ טלָאװ ,ןעלהעוו
 עכלעוו ,הלעמ איד ןעוועג טינ טלָאװ גנודליב רעשיסַאלק רעד ןופ טייז רעד ףיוא
 .גנוקריוו עשיטסיליהינײטנַא ,עשילַארָאמ רעייז : טנַאמרעד סָאוװ-רונ טָאה רהיא

 | .לעפייווצ ןהָא
 / איז סָאװ ,הלעמ איד טָאהעג טינ טלָאװ גנודליב עשיסַאלק איד ןעוו ---

 ,םעד ןעגעוו ןהָאטעג טכַארט א רהעמ רימ ןעטלָאװ ,שיטסיליהינײטנַא טקריוו
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 לעכיימש םעניד ןייז טימ טָאה -- םידדצ עדייב ןופ עזייוועב איד ןעגעוובָא ןעטלָאװ

 ןעטיירב א ןעבעגעג טלָאמעד ןעטלָאװ רימ --- שטיװָאנַאװיא יינרעס טגָאזעג
 עגיזָאד איד ןיא זַא ,רימ ןעסייו טציא רעבָא .ןעננוטכיר עדייב רַאפ ץַאלּפ
 רימ ןוא ,םזיליהינײטנַא ןופ טפַארק-לייה איד טגיל גנודליב עשיסַאלק ןופ ןעליּפ
 ָאטינ זיא ָאד ןעוו ,זיא איוו ןוא ..,ןעטנעיצַאּפ ערעזנוא 5 טסיירד סָאד ןעגָאלש
 .עגארפ א טימ ןעכָאלשעג רע טָאה -- ? טפַארק-לייה עניזָאד איד

 -גוזעב ןוא טכַאלוצ עלַא ךיז ןעמ טָאה ןעליּפ םעשטיווָאנַאװיא ייגרעס ןופ

 ךילדנע ךיז גידנעטרַאוװרעד ,ןיצווארוט טכַאלוצ ךיז טָאה ךיוה ןוא ךַאלהערפ רעד

 ךערּפשענ רעד סָאװ , טייצ עצנַאג איד טרָאוװעג טָאה רע סָאװ ףיוא ,ץיוו א ףיוא

 .ןעגנַאגעגנָא זיא
 טָאה רע סָאװ ,טכַאמעג טינ תועט ןייק טָאה שטיוועידאקרא ןאפעטס |

 ךערּפשעג רענולק רעד זיא ןעוואצסעּפ ןעקנַאדרעפ וצ .,ןעוואצסעּפ ןעדַאלעגנייא

 שטיװָאנַאװיא יינרעס רונ איו .טונימ ןייא ןייק ףיוא ןערָאװעג טמוטשרעפ טינ

 עיינ ַא ןעביוהעגפיוא וואצסעּפ סָאה ךיילג ,ץיוו ן'טימ דייר ענייז טגידנעעג טָאה

 .ענַארפ
 -ער איד זַא ,ןייז ןענַאטשרעפנייא טינ ךיוא טימרעד ליפא ןָאק ןעמ --- :

 -עגלַא ןעניז ןיא טָאה גנורעיגער איד .קעווצ ַאזַא ןעניז ןיא ןעבָאה לָאז גנורעיג

 איד ןופ גנוקריוו רעד וצ גיטליגכיילג ןעצנַאג ןיא סיווענ טביילב ןוא ןעכַאז עניימ

 טָאה גנודליב-נעיורפ ןעגעוו ענַארפ איד ,לעיּפשיײיב םוצ .גנודליב ןופ ןעלהוש עדייב

 גנורעיגער איד םנעפע ןעגעװטסעד ןופ ,ךילדעש רַאפ ןענעכער טפרַאדעג ךיז

 - .ןעטעטיזרעווינוא ןוא ןעסרוק-ןעיורפ
 ,אמעהט עיינ ַא ףיוא ןעגנורּפשענרעביא ךיילג ןיא ךערּפשענ רעד ןוא

 . .גנורליב-ןעיורפ ןעגעוו

 גנודליב זַא ,ננוניימ איד טגָאזענסיױרא טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא

 רעד רַאפ םייהיירפ ןענעוו ענַארפ רעד טימ טשימרעפ טּפָא טרעוו ןעיורפ רַאפ

 .ךילדעש סלַא ענַארפ איד ןענעכער ןעמ ןָאק רַאפרעד זיולב ןוא יוהפ
 עקַאט ןענייז ןעגַארפ ייווצ עגיזָאד איד זַא ,טרהעקרַאפ ןעכער ךיא -- ||

 סָאד -- וואצסעּפ טנָאזעג טָאה -- רערעדנַא רעד טימ ענייא ןעדנוברעפ . גנע

 לייוו ,םעד ךרוד עטכער ערהיא ןופ טביורעג זיא יורפ איד  .זיירק רעשלַאפ ַא זיא

 טָאה איז סָאװ ,רַאפרעד טינ איז טמוקעב גנודליב ןייק ןוא ,גנודליב טלהעפ רהיא

 גנופַאלקשרעפ איד זַא ,טקַאפ םעד ןעסענרַאפ טינ ףרַאד ןעמ ,טינ עטכער ןייק

 ןהעטשרַאפ טינ רימ ןעליוו טּפָא זַא ,טלַא יוזא ןוא סיורג ױזַא זיא יורפ רעד ;ןופ

 ,טנָאזעג רע טָאה -- זנוא ןופ בָא איז טלייהט רעכלעוו ,םוהת םעד

 ,שטיװָאנַאװיא יינרעס ןעפורעגבָא ךיז טָאה -- עטכער טגָאז רהוא ----- || |

 ןעמהענרַאפ ןופ עטעער איד -- ןענידנע טעוװ וואצסעּפ זיב טרַאװעג טָאה רעכלעוו

 ,עטמַאעב ןופ ,רעציזרָאפ ןופ ,ענסַאלג ןופ ,טכירעג ןיא ענערָאװשענ ןופ ץַאלּפ א

 | ....טנעמַאלרַאּפ ןיא רעדעילגטימ ןופ

 ,לעפייווצ ןדָא ---

 יַעב טנָאקעג טלָאװ ,םהַאנסיוא ענעטלעז ַא סלַא יורפ איד ביוא רעבָא --|

 םעד ןעכיורבעג וצ גיטכיר טינ זיא סע זַא ,ךיוא רימ ךיז טכוד ,ץאלפ ַאזַא ןעדיילק
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 רערעדעי .ןעטכילפּפ : ןעגָאז וצ רעניטכיר ןעוועג טלָאװ סע ."עטכער , קורדסייא
 -ערָאװשעג : טמא ןזיא טינ עכלעוו ַא ןעליפרע וצ זַא ,ןענַאטשרעּפנייא ןייז טעוװו
 .טכילפּפ ַא ןעליפרע רימ זַא רימ ןעלהיפ ,טַאטוּפעד רעדָא טסיפַארגעלעט ,רענ
 ןעטכילפּפ ןעבָאה וצ ןעכוז ןעיורפ זַא ,ךיז ןעקירדוצסיוא רעגיטכיר זיא םורַאד ןוא
 םעד ןעלהיפטימ זיולב ןָאק ןעמ ןוא .גנורעדָאפ עכילצעזעג ַא רהעז זיא סָאד ןוא
 יעהט רעכילנעמ עניימענלַא רעד ןיא ךילפליהעב ןייז וצ ןערעייז גנַאלרעפ ןעגיזָאד
 .םייקניט

 = שטיוװַארדנַאסקעלַא יײקקעלַא טמיטשעגוצ טָאה -- גיטכיר רהעז ---
 "יפרע וצ גיהעפ יז ןענייז וצ ,ןיירעד זיולב טהעטשעב ,קנייד ךיא איוו ,ענַארפ איד
 | .ןעטכילפּפ עניזָאד איד ןעל

 -רַא ןאּפעטס טנָאזעגנײרַא טָאה --- גיהעפ רהעז ןייז סיוועג ןעלעוו ייז --
 ןעהעז רימ .ייז ןעשיווצ טיײרּפשרעפ ןייז טעוװ גנודליב ןעוו --- שטיועידַאק
 | , סָאד

 -לַא רעד טנאזעג טָאה --- ןעיורפ ןענעוו ךורּפש םעד טימ ןייז טעוו יו ןוא -- -
 איד רַאפ -- ךערּפשעג םוצ טציא טרעהענוצ ךיז טָאה רעכלעוו ,טסריפ רעט
 : ....ראָאה עגנַאל : ןענָאז ךָאד ןעמ געמ רעטכעט ענענייא

 ןענַאװ זיב סרעגענ איד ןעגעוו ךיוא טקניידעג ןעמ טָאה ױזַא טקנוּפ ---
 ,וואצסעּפ טגָאזעג סעכ טימ טָאה -- ! ןערָאװעג טעיירפעב ןענייז ייז

 --ןעטכילפּפ עיינ ןעכוז ןעיורפ סָאװ ,רַאברעדנָאז סלַא זיולב ןיפעג ךיא ---
 איד ןַא ,ןעהעז ,קילננוא םוצ ,רימ ןעוו ,ןַאד -- שטיװָאנַאװיא ייגרעס טגָאזעג טָאה
 .ןעטכילפּפ ןופ ןערעוו רוטּפ ןעליוו רענעמ

 ,דובכ ,דלעג ,טפַאשרעה ; עטכער טימ ןעדנוברעפ ןענייז ןעטכילפּפ ---
 .ןואצסעּפ טגָאזעג טָאה -- ןעכוז ןעיורפ איד סָאװ זיא סָאר

 םִא ןַא ןייז וצ טכער סָאד ןעכוז לָאז ךיא איוו ,סנייא ץלַא זיא סָאד --
 ןוא רַאפרעד ןעמ טלהָאצ ןעיורפ סָאװ ראפ טגידיילעב ןענופעג ךיז טלָאװ ןוא
 | ,טסריפ רעטְלַא רעד טגָאזעג טָאה --- ןעלהָאצ טינ ןעמ ליוו רימ

 טָאה ןעשטיווָאנַאװיא יינרעס ןוא ךיוה טכַאלוצ ךיז טָאה ןיצווארוט
 ײסקעלַא ןליפא .טגָאזעג טינ ץיוו ןעניזָאד םעד טָאה רע סָאװ ראפ ןעסָארדרעּפ
 י ,ןהָאטעג לעכיימש ַא טָאה שטיױװַארדנַאסקעלַא

 טגָאזעג) טָאה --- ןייז טינ םא ןייק ןָאק ןױשרעּפסנַאמ ַא רעבָא ,אי --
 ...רעמיצנעיורפ ַא ןוא ,ווָאצסעּפ

 - דניק ןייז רעפּפמַאד א ףיוא טרהענרע טָאה רעדנעלגנע ןַא ,ןייג ---
 רעד ןיא יירפ יוזא ןעדייר וצ ךיז גידנעביולרע ,טסריפ רעטלַא רעד טגָאזעג טָאה
 | ,רעטכעט ענייז ןופ טייהנעזעוונַא

 -לעזא ןַארַאפ ןענייז סע לעיפיוו ןייז ןעלעוו עטמאעב ןעיורפ לעיפ ױזַא ---
 ןיוש טָאה --- רעדניק-ניוז ערעייז ןערהענרע ןיילַא ןענָאק סָאװ ,רעדנעלגנע עכ
 .טגָאזעג שטיװוָאנַאװיא יינרעס

 --- ?. טינ עילימַאפ ןייק טָאה עכלעוו ,לעדיימ א ןהָאט לָאז סָאװ רעבכָא ,אי --
 טנַאמרעד ךיז טָאה רעכלעוו ,שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס טלעטשעגנייא ךיז טָאה
 .טווצ עצנַאג איד טָאה רע עכלעוו ,אווָאסיבישט ןירעצנעט-טעלַאב רעד ןעגעוו
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 ןייז גידנעציטשרעטנוא ןוא ןעװוַאצסעּפ טימ גידנעלהיפטימ ,ןעניז ןיא טַאהעג

 | | ,גנוניימ
 ,לעדיימ ַאזַא ןופ עטכישעג רעד וצ ךיז ןעקוקוצ טונ לָאז ןעמ ביוא --- |

 ,עילימַאפ ַא ןעפרָאװעגקעװַא טָאה לעדיימ עגיזָאד איד זַא ,ןעניפעג רהיא טעוו
 ,רעטסעווש רהיא ןופ עילימַאפ איד רעדָא עילימַאט ענענייא רהיא רעדעווטנע

 טעטרַאוװרענוא ךיז טָאה --- יורפ סלַא גנוגיטפעשעב ןעבָאה טנָאקעג טָאה איז ואוו

 -ערט .,ַאנװָארדנַאטקעלַא איראד טייהרעטגערעגפיוא ךערּפשעג ןיא טשימעננייײרַא

 .ןעניז ןיא טַאהעג סָאה שטיוועידַאקרַא ןאּפעטס לעדיימ עכלעוו ,סיוועג גידנעפ

 טָאה -- !לַאעדיא ןַא ראפ ,ּפיצנירּפ ַא ראפ ןעהעטש רימ רעבָא --

  ליװ יורפ איד -- װָאצסעּפ טרעפטנעעג עמיטש עווָאסַאב רעדנעגנילק ןייז טימ

 ,טקירדעג ךיז טלהיפ איז .טעדליבעג ,גיגנעהבַאנוא ןייז וצ טכער סָאד ןעבָאה |

 | .ךילגעמנוא רהיא ראפ זיא סָאד זַא ,ןייזטסואוועב םעד ןופ טגנעעג

 ליו ןעמ סָאװ ,טימרעד טקירדעג ןוא טגנעעג ךיוא ןיב ךיא ןוא ---

 רעדיו טָאה -- טלַאטשנַא-סגנוהיצרע ןַא ןיא םִא ןַא ראפ ןעמהענ טינ ךימ

 רעכלעוו ,טהערפרעד רהעז ןעניצווָארוט טָאה סָאװ ,טסריפ רעטלַא רעד טנָאזעג

 .סוָאס םעד ןוא עשזראּפס ןייז ןערָאלרעּפ רעטכעלעג סיורג ןופ טָאה
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 רעסיוא ,ךערּפשעג םעניימעגלַא םעד ןיא טגילייהטעב ךיז ןעבָאה עֶלַא

 סולפנייא םעד ןעגעוו טדערעג טָאה ןעמ ןעוו גנַאפנָא ןופ .ןיוװעל ןוא יטיק

 ףיֹורַא גידנעליוו טינ ןעניוועל זיא ,ןערעדנַא םעד ףיוא טָאה קלאפ ןייא סָאװ

 איד רעבָא ;דנַאטשנעגעג םעד ןענעװ ןעגָאז וצ סעּפע טָאה רע זַא ןעניז ן'פיוא

 ןעבָאה גיטכיוו רהעז ןעוועג לָאמַא םהיא ראפ ןענייז עכלעוו ,ןעקנַאדעג עגיזָאד

 ןעהעזעג טָאה רע סָאװ ,סעּפע איו גנוטיידעב רעייז םהיא ראפ ןערָאלרעּפ טציא

 | יי .םולח ןיא זיולב

 ןעדייר וצ ןעכוז ייז סָאװ רַאברעדנָאז ןעמוקעגרָאפ רַאגָאז זיא םהיא

 ךיז טָאה ןיטיק .גיטיונ טינ םענייק ראפ ןענייז סָאװ ןעכַאז עכלעזַא ןענעוו

 ןעגעו עגַארפ איד ןעריסערעטניא ספרַאדעג טָאה רהיא זַא ,טכודעג ױזַא ךיוא

 "עג םעד ןעגעװ טָאה איז ?הָאמ לעיפיוו .גנודליב-ןעיורפ ןוא עטכעד-ןעיורפ

 "עוו ,אקנעראוו ןידניירפ עשידנעלסיוא רהיא ןעגעוו ךיז גידנענָאמרעד ,טכַארט

 ךיז ןעגעו טכַארטעג טָאה איז לָאמ לעיפיוו ,טייקגיגנעהבַא רערעווש רהיא ןעג

 איו ןוא ,ןעהטַארייה סעוו איז ןעוו ,ןייז ןייֵַלַא רהיא טימ טעוו סָאװ ,ןייֵלַא

 רעבָא !רעטסעװש רהיא טימ טריטוקסיד םעד ןעגעוו טָאה איז ?הָאמ לעיפ

 טימ רהיא ןעשיווצ .ןעריסערעטניא וצ ןעביוהעגנָא טינ רהיא סָאד טָאה .טציא

 ךערּפשעג ַא ױזַא םינ ןוא ,ךערּפשעג רענעגייא רעייז ןעגנַאגעגנָא זיא ןעניוועפ

 רהעמ ץלַא טונימ ערעי טימ טָאה עכלעוו ,טיײקכילטפַאשניימעג עמייהעג א איוו
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 ךיירפ רעדנערעטיצ ןופ לחיפעג סָאד טקעוװורע ייז ןיא טָאה ןוא ייז ןעדנוברעפ
 .ןיירַא ןעטערט ייז סָאװ ןיא ,עטסואוועננוא סָאד ראפ

 יױזַא איוו ,עגַארפ רעד ףיוא ןיטיק טרעפטנעעג ןיוועק טָאה גנַאפנָא ןופ
 טָאה רע .עטערַאק ןיא גידנערחאפ ןעהעזעג איז סָאה רע וא ןעמוקעג יא סָאד
 ךַאילש ןעסיורג םעד ףיוא טינשדייה ןופ ןעגנַאגעג זיא רע איוו טלהעצרעד רהיא
 ,טנעגעגעב איז טָאה ןוא

 .רונ ךיז אמתסמ טָאה רהיא .גָאט רונ הירפ-הירפ ןעוועג ויא סָאד --
 ,לעקניוו רהיא ןיא ןעפָאלשעג זיא ַאמַאמ רעייא .ףָאלש ןופ טּפַאכעגפיוא סָאװ
 רעוו : טכַארט ןוא ױזַא העג ךיא .ןעוועג סע זיא הירפ-רעד-ןיא רעכילרעדנואוו ט
 ףיא ןוא ,ןהָאטעג בעווש ַא רהיא םייז קילבנעגיוא ןַא ףיוא ןוא ,ךַאלקעלג טימ ןַאּפשעג-רעיפ רעגיטכערּפ ַא ? עטערַאק ַא ןיא ןאפשעג-רעיפ ַא ןיא סָאד טרהָאפ
 איד רהיא טלאה דנעה עדייב טימ ןוא ױזַא טציז רחיא ,רעטסנעפ ןיא העו
 -- טכַארטרעפ ךילקערש ריז סעּפע ןעגעוו טָאה ןוא גיוה רעייא ןופ סעגנייטש
 ןעסיוו ןעלעוו רימ ךיז טלָאװ סע איוו ,ָא -- גידנעלכיימש טגָאזעג רע סָאה
 ? םעגיטכיוו סעּפע ןענעוו .טכַארטעג טלָאמעד סָאד רהיא טָאה סָאװ ןעגעוו

 טכארט א איז טָאה - ? ראָאװ עטרעביושוצ סימ ןעוועג טיג ךיא ןיב וצ
 טָאה םהיא ןיא סָאװ ,לעכיימש ןעטרעטסייגעג םעד גידנעהעז רונ ,ןהָאטטנ
 ,שינעגעגעב רענעי ןופ ןעטייחלעצנייא איד ןופ גנורעגיארע איד ןעפורעגנסיורַא
 .טכאלוצ גיטסול ךיז טָאה ןוא ןערָאװעג טיור זיא איז .רעטוג א רהעז ןייז טוומעג טָאה קורדגייא רעד זַא ,טרהעקראפ זַא ,טלהיפרעד איז סָאה

 | ,טינ קניידעג ךיא ךילקריוו ---
 גידנעבַאה האנה ,ןיוועק טגָאזעג טָאה -- טכַאל ןיצווָארוט ןהעש איו ---

 ,רעּפרעק ןעגידלעסיורט ןוא ןעניוא עטכייפ ס'ןיצווָארוט ןופ
 .ןהָאטעג גערפ ַא יטיק טָאה -- ?גנַאל ןיוש םהיא טנעק רהיא =.
 = ? טינ ןעד םהיא ןעק רעוו ---

 ? שנעמ רעטכעלש ' זיא רע זַא ,טנעכער רהיא זַא ,העו ךיא ןוא :
 .טשינ רָאג ַא םתס רונ ,רעטכעלש ןייק טינ --
 | .ץראה-ןעדלָאג ַא טימ שנעמ א .שנעמ רעטוג ךילרעד -נואוו ַא ןוא רעכילבעיל רחעז א ,רעכילבעיל א ןיא סָאד רעבָא ,גנוניימ עגירדינ א רהעז טָאהעג םהיא ןענעו ךיוא בָאה ךיא -- ימיס טגָאזעג טָאה -- סנַאד -עג אוַא ןופ םעיירפעב רעלענש טרעוו ןוא ! חמא טינ זיא סָאד ןֹוא ---
 ? ץראה ןייז ןעניפעגסיוא טנַאקעג סָאד רהיא טָאה יוזַא איו ' ---
 עקנַאינ א איו זיא ןוא זיוה ןיא ייז ייב טנהָאוװעג דנַאנַאכָאנ ןעכָאװ יירד םָאה רע ןוא ,רעדניק איד םורא ןהעגמורַא ןעפלעה ןעביוהעגנָא רהיא טָאה ןוא ןעבילב -עג ןיא רע זא ,רחיא ףיוא ןעמוקעב תונמחר ױזַא טָאה רע -- ליטש ץנאג טגָאז -עג איז טָאה -- ןעלעטשרָאפ ךיז טנַאק רהיא ןוא .גילעמוצ רהיא וצ ןעמוקעג -ווורא זיא רע ןוא ,ןיטַאלרַאקס ףיוא קנַארק ןעוועג רעדניק עלא יללאד ייב ןענייז -- לעכיימש ןעדנעיורטרעפ םיוצ רעבלעזרעד ןיא ןוא ןעגידלוש ַא טימ טגָאזעג איז טָאה -- זנוא ייב ןעוועג טייז רהיא איוו ...םעד דֶאָנ דלַאב ,רעטניוו ןעגיר -אפ .טונ רהעז םהיא ןעק ךיא .דניירפ עסיורג םהיא טימ ןענייז רייט ---|
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 + .רעדניק איד םורא ןעגנַאגעגמורַא

 ןעניצווארוט ןעגעוו ןעשטיוועירטימד ןיטנַאטסנָאק סָאד ?העצרעד ךיא --- :

 רעד וצ ךיז גידנעגױבנַא טגָאזעג איז טָאה --- ןיטַאלרַאקס ןופ טייצ רעד ןיא ןארי

 | .רעטסעווש

 "נעקוק יללאד טגָאזעג טָאה --- ! שנעמ ַא טבַארּפ ַַא ,ךילרעדנואוו ,אי --

 . ,םהיא ןופ סָאד טדער ןעמ זַא ,טלהיפעג טָאה רעכלעוו ,ןעניצווארוט ףיוא גיד

 ןהָאטעג קוק ַא לָאמא ךָאנ טָאה ןיוועל .טלעכיימשעגוצ ךייוו םהיא טָאה איז ןוא

 םהיא ןיא רעהירפ סָאד רע טָאה איוו טרעדנואוועג ךיז טָאה ןוא ןעניצווארוט ףיוא

 .ןעשנעמ םעד ןופ טייקסטוג איד ןענַאטשרעפ טינ טָאה ןוא ןעהעזעג טינ

 -עוװ להָאמ ןייק רהעמ ןיוש לע ךיא ןוא ,נידלוש ,גידלוש ךיא ןיב ,ונ --- |

 גיטכירפיוא ןיוועל טגָאזעג ךַאלהערפ טָאה --- ! ןעקנייד טינ טכעלש ןעשנעמ ןענ

 |  .טלהיפעג טציא טָאה רע סָאװ סָאד גידנעגָאזסיורא

12 

 ,ןעגַארפ עכלעזַא ןעוועג ןענייז עטכער-ןעיורפ ןעגעוו ּךערּפשעג םעד ןיא

 -- ןעיורפ ןופ טייהנעזעװנַא רעד ןיא ןערהירעב טנָאקעג טינ טָאה ןעמ עבלעוו

 רעד ןיא יורפ ןוא ןַאמ ןופ עטכער איד ןיא טייהכיילגנוא רעד ןעגעוו ןענַארפ

 ןעגנורּפשעגפיורא לָאמ עכילטע וואצסעּפ זיא גאטימ ןופ טייצ רעד ןיא .,הטַארייה

 -עידַאקרא ןאּפעטס ןוא שטיווָאנַאװיא יינרעס רעבָא ,ןענַארפ עניזָאד איד ףיוא

 .ןופרעד םהיא ןעגיוצעגבָא גיטכיזרָאפ ןעכָאה שטיוו

 . ןענייז ןעמַאד איד ןוא שיט ןופ ןעביוהעגפיוא רעבָא ךיז טָאה ןעמ ןעוו

 ײסקעלַא וצ סעדנעוועג ךיז ייז ךָאנ גידנעגלָאפ טינ וואצסעּפ טָאה ןעגנַאנעגסיורא

 גנוניימ ןייז ןעגָאזוצסױרא ןהָאטעג םהענ ַא ךיז טָאה ןוא שטיוװָארדנַאסקעלַא

 טייהכיילגנוא איד .טייהכיילננוא רעגיזָאד רעד ןופ ןעכַאזרוא טּפיוה איד ןענעוו

 -נוא איד סָאװ ,ןיירעד ןענַאטשעב ,גנוניימ ןייז טיופ ,זיא עהטַארייהרעפ איד ןופ

 טפארטשעב ןערעוו יורפ רעד ןופ טייהיירטנוא איד ןוא ןַאמ םעד ןופ טייהיירט

 .גנוניימ רעכילטנעפע רעד ןופ יא ץעזעג ןופ יא ,םינפוא ערעדנוזעב ףיוא

 -קעלַא ײסקעלַא וצ ןעגנַאגעגוצ גידנעלייא ןיא שטײװעידַאקרַא ןַאּפעטס :

 .ןערעכיור ןהעג וצ טגיילעגרָאפ םהיא טָאה ןוא שטיווָארדנַאס

 -דנַאסקעלַא ײסקעלַא טרעפטנעעג גיהור טָאה -- טינ רעכיור ךיא ,ןיינ ---

 ןייק טָאה רע זַא ןעזייוו ןויכ א טימ טלעוועג טלָאװ רע איוו ױזַא ןוא שטיווָאר

 טדנעוועג לעביימש ןעטלַאק א טימ ךיז טָאה רע ןוא ךערּפשעג םעד רַאפ טינ ארומ

 .ןעוואצסעּפ וצ
| 

 אפוג טייקכילקריוו איד טניפ קילב אזא ןופ דנורג ןיא זַא ,ןעכער ךיא ---

 רעבָא ; רעמיצ-טסַאג ןיא ןיירַא טלָאװעג טָאה ןוא םגָאזעג רע טָאה --- ןעבַאז ןופ

 ײסקעלַא וצ ךיז גידנעדנעוו ,ןיצווארוט ןעדייר וצ ןעביױהעגנָא גנולצולּפ טָאה ָאד
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 | .שטיוװָארדנַאסקעלַא
 "וט טגערפעג טָאה -- ןעוָאקינשטאירּפ ןעגעוו טרעהעג רהיא טָאה --

 -ַאּפמאש ענעקנורטעגסיוא איד ןופ ןערָאװעג טרעטנומרע זיא רעכלעוו ,ןיצוואר
 -ייווש ןייז ןעסיירוצרעביא טייהנעגעלעג רעד ףיוא טראװעג גנַאל טָאה ןוא רעינ
 רימ ןעמ טָאה ,ווָאקינשטאירּפ ַאיסַאװ -- טניטסעלעב םהיא טָאה סָאװ ,ןענ
 רעווט ןיא ןיקסטיווק טימ ?עוד ַא ףיוא ןענָאלשעג ךיז טָאה ,טלהעצרעד טנייה
 ,טיוטעג םהיא טָאה ןוא

 -ויוו ַא ןיא אקוד פאלק ַא טימ טפערט ןעמ ןַא ,רעמיא ךיז טכוד סע איוו
 איוו זַא ,טלהיפעג שטיוװעידַאקרַא ןאּפעטס ךיוא טנייה טָאה ױזַא ,ץַאלּפ ןענידנָאט
 טפערט סָאװ ,סעּפע ןענעװו טונימ עדעי טנייה ןעמ טדער סיעכהל וצ ףיוא
 טלעוועג רעדיוו טָאה רע ,ץַאלּפ ןעקנַארק ַא ןיא ןעשטיווָאדדנַאסקעלַא יײסקעלַא
 ןײלַא שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טָאה דארג רעבָא ,רעגָאװש םעד ןעהיצבַא
 : ןהָאטעג גערפ ַא גירעניינ

 ? עוד א ףיוא ןעגנַאגעג ןוָאקינשטאירּפ זיא סָאװ רַאפ ---

 -ןרענסיורא טָאה !שנעמ א איוו טלעדנַאהעג טָאה רע ?,יורפ ןייז רַאפ ---
 !ןעטיוט ַא טניילעגקעװַא ןוא לעוד ַא ףיוא ןעמ

 ןוא שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טנָאזעג גיטליגכיילג טָאה -- !ַא --
 ,רעמיצ-טסַאג ןיא ןיירא רע זיא ןעמערב איד גידנעביוהפיוא

 -עג םהיא וצ טָאה --- ! ןעמוקעג טייז רהיא סָאװ ןיב ךיא ןרעג איוו ---
 רעמיצ-טסַאג ןיא םהיא גידנענעגעגעב ,לעכיימש םענעקָארשוצ א טימ יללאד טגָאו
 .ןעצעזוצ ָאד ךיז רימָאֹל ,ןעדייר וצ סָאװ ךייא טימ בָאה ךיא ---

 םענעי טימ ,יללאר ןעבעל טצעזעג ךיז טָאה שטיוװָאדדנַאסקעלַא ייסקעלַא
 "וצ ןעבָאה ןעמערב ענעביוהעגפיוא איד עכלעוו ,טייקגיטליגכיילג ןופ קורדסיוא
 | .ןהָאטעג ל?עכיימש ַא טייהרעטלעטשרַאפ טָאה רע ןוא םינּפ ןייז ןעבעגעג

 טלָאװעג עקאט ךיוא בָאה ךיא זַא -- טגָאזעג רע טָאה -- םרפב ןוא --
 ןיוש ןעגרָאמ זומ ךיא .ןענעגעזבָא ךיז ךיילג ןוא גנוגידלושטנע םוא ךייא ןעטעב
 ,ןערהָאפבָא

 ןוא גידלושנוא זיא אננַא זַא ,רעכיז ןעוועג זיא אנווָארדנַאסקעלא איראד
 ןעגעג סעב ןופ ןערעטיצ ןעּפיל ערהיא ןוא ךיילב טרעוו איז זַא ,טלחיפעג טָאה איז
 אזַא טימ טגיטכיזבאעב רעכלעוו ,ןעשנעמ ןעזָאללהיפעג ,ןעטלַאק ןעגיזָאד םעד
 ,דניירפ-ןעטו; ןעגידלושנוא רהיא ןעכַאמ וצ ךילקילגנוא טייקגיהור

 םהיא גידנעקוק טגָאזעג איז טָאה -- שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא --
 ךייא ייב בָאה ךיא -- טייהנעסָאלשטנע רעטלעפייווצרעפ ַא טימ ןעגיוא איד ןיא
 ןיא סָאװ .טרעפטנעעג טינ רימ טָאה רהיא ןוא ןַאננַא ףיוא טנערפעגכַאנ ךיז
 ? רהיא טימ

 טינ טָאה -- אנווָארדנַאסקעלַא איראד ,דנוזעג זיא איז זַא ,ךיז טכוד ---

 | .שטיװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא טרעטטנעעג רהיא ףיוא גידנעקוק
 טכער ןייק בָאה ךיא ,שטיװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא ,רימ טעהייצרעפ ----

 ריטקעּפסער ךיא ןוא רעטסעווש עכילבייל ַא איו ןַאננַא רעבָא בעיל ךיא ..,טינ
 ?ךייא ןעשיווצ סָאד ןזיא סָאװ ,רימ טנָאז ,ךייא טעב ןוא ךייא טעב ךיא  .איז
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 | ? איז רהיא טגידלושעב סָאװ ןיא
 טעמב ןוא ןעשטיינק וצ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא |

 ,ּפָאק םעד ןעזָאלעגבָארַא רע טָאה ןעגיוא איד גידנעכַאמרעפ

 ,ןעכַאזרוא ענעי ןעבעגעגרעביא ךייא .טָאה ןַאמ רעייא זַא ,ןעכער ךיא ---
 ןעגנוהיצעב עגידרעהירפ עניימ ןערעדנע וצ גיטיונ רַאפ ןיפעג ךיא עכלעוו רעביא
 ןוא ןעגיוא ערהיא ןיא גידנעקוק םינ ,טגָאזעג רע טָאה -- ַאנװעידַאקרַא ַאננַא וצ

 ןעגנאגעגכרוד ןיא רעכלעוו ,יקצאברעשטש וצ ןעדעירפוצנוא ךיז גידנעקוקמוא
 | .רעמיצ םעד

 . טָאה -- !ןעביולג טינ ךַאז אזַא ןָאק ןוא טינ ביולג ,טינ ביולג ךיא --- :י
 -עוועב רעשיגרענע ןַא טימ יללאד טגָאזעג דנעה ערעגאמ ערהיא גידנעכערברעפ
 ףיוא דנַאה רהיא טנײײלעגקעװַא טָאה ןוא ןענאטשענפיוא לענש ןזיא איז  .גנוג

 ןיירַא רימָאל .ָאד זנוא טרעטש ןעמ -- לעברַא סעשטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא

 .ךייא טעב ךיא ,רעהַא

 .שטיװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא ףיוא טקריוועג טָאה טייהנעגארטוצ סיללאר

 םענסאלק ןיא רהיא ךָאנ ןעגנַאגעג םַאזכרָאהעג זיא ןוא ןענַאטשענפיוא זיא רע
 טימ ןעגיוצעב ןעוועג זיא רעכלעוו ,שיט םייב טצעזעג ךיז ןעבָאה ייז .רעמיצ
 | .ךעלרעכעמ ןופ ןעטינשוצ ןוא עטַארַאס

 יללאד טדערעגסױרַא טָאה -- ! טינ סָאד ביולג ןוא טינ סָאד ביולג ךיא ---
 ,טרהעקענבא ךיז טָאה סָאװ ,קילב ןייז ןעּפַאכ גידנעלעוו

 רע טָאה -- אנווָארדנאסקעלא איראד ,ןעטקַאפ ןעביולג-טינ טינ ןָאק ןעמ ---

 .ןע טק ַא פ טרָאװ םעד ףיוא גידנעסערּפ ,טגָאזעג
 איראד טדערעג ץלַא טָאה -- 4 ןהָאטעג סרָאפ איז טָאה סָאװ רעבָא ---

 ? ןהָאטעג איז טָאה ךיפמענ סָאװ --- אנווָארדנַאסקעלַא
 יירטנוא ןערָאװעג זיא ןוא ןעטכילפּפ ערהיא טכיליושבארעפ טָאה איז --- |

 ,טגָאזעג רע טָאה -- ןהָאטעג טָאה איז סָאװ טָא --- ןַאמ רהיא
 טָאה רהיא ,ןעליוו סעטָאג םוא ,ןיינ ! ןייז טינ ןָאק סָאד ,ןיינ ,ןיינ ---

 יצ דנעה איד טימ ךיז גידנערהירנא יללאד טגָאזעג טָאה -- טכַאמעג תועט א
 .ןעניוא איד גידנעכַאמוצ ןֹוא ןעפיילש איד

 טימ זיולב ןהָאמעג לעכיימש ַא טלַאק טָאה שטיווָארדנַאסקעלַא ייקקעלא

 -רעביא ןייז ןופ טייהרעכיז איד ןייֵלַא ךיז ןוא רהיא ןעזייוו גידנעלעוו ,ןע עּפיל איד

 טינ להָאוובֶא םהיא ןיא סָאה גנוגידייהטרעפ עסייה עניזָאד איד רעבָא ,גנוגייצ
 ןעביוהעגנָא טָאה רע ,דנואוו ןייז טצרעמשוצ רעבָא טָאה ,לעפייווצ ןייק טקעוורע

 | ,גידעבעל רהעמ ןעדייר

 ױזַא טרהעלקרע ןיילַא יורפ איד ןעוו ,ןעכַאמ וצ תועט ַא רעווש רהעז --
 .סָאד זַא ,ןהוז רעד ןוא ןעבעל רֶהֲאי טכַא זַא ,טרהעלקרע איז ןעוו .ןַאמ םעד
 טגָאזעג רע טָאה -- ןעבעל םעיינ ַא ןעביוהנָא ליוװ איז זַא ןוא תועט ַא זיא סעלַא
 | ,זָאנ רעד טימ גידנעּפָאס סעכ טימ-

 טינ ןיירעד ןָאק ךיא ,ןעגינייארעפ טינ סָאד ןַאק ךיא --- דניז ןוא ַאננַא --
 | .ןעביולנ

 ךיילג טציא גידנעקוק טנָאזעג רע טָאה --- ! אנווָארדנַאסקעלא איראד ---
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 -טינ רעזייל טרעוו גנוצ ןייז זַא גידנעלהיפ ןוא םינּפ ןעטנערעגפיוא סיללאד ןיא
 ךָאנ ןייז ךילגעמ טלָאװ סע ןעוו ,ןעבעג רעייהט רהעז טלָאװ ךיא --- גידנעליוו
 רעטכייל רעבָא ,רעווש ןעוועג ריס זיא טלעפייווצעג בָאה ךיא ןעוו .ןעלפייווצ וצ
 ;גנונעפָאה א ךָאנ טעּפע ןעוועג זיא ,טלעפייווצענ בָאה ךיא ןעוו .טציא רעדייא
 ןיא ךיא ?עפייווצ ךָאד ןוא ,ָאטינ גנונעפָאה םוש ןייק ןיוש ןיא טציא רעבָא
 ןוא ןעהעזנַא טינ ןהיז םעד זאק ךיא זא ,סעלַא ןיא ױזַא לעפייווצ ךיא  .סעֶלַא
 .ךילקילננוא רהעז ןיב ךיא .ןהוז ןיימ זיא סָאד זַא ,טינ ביולג

 סָאד טָאה אנווָארדנַאסקעלַא איראד ,ןעדייר טפרַאדעג טינ סָאד טָאה רע
 טָאה איז ןוא ,םינּפ ןיא רהיא ןהָאטעג קוק ַא ןיולב טָאה רע איוו ,ןענַאטשרעפ
 גידלושנוא זיא ןידניירפ רחיא זַא ןעביולג רהיא ; טאהעג תונמחר םהיא ףיוא טציא
 .ןערָאװעג טלעסיורטוצ לעטיבַא ןיוש זיא

 סָאד ןעד לָאז רעבָא ! דילקערש זיא סָאד ! ךילקערש זיא סָאד ,ךַא ---
 ןערעדָאפ וצ ןעסַאלשטנע ךיז טָאה רהיא זַא ,תמא ןייז לָאז סָאד זא ,ןייז ךילגעמ
 ?טג ַא

 רימ .לעטימ ןעטצעל םעד ןעדנעוואוצנָא ןעסָאלשטנע ךיז בָאװ ףיא ---
 | .ןהָאט וצ סָאװ טינ רחעמ טביילג

 -ענרעביא איז טָאה -- ....ןהָאט וצ סָאװ ָאטינ ,ןהָאט וצ טָאװ ַאטינ ---
 ---! ןהָאט וצ סָאװ ןארַאפ אי זיא סע ,ןיינ -- ןעגיוא איד ןיא ןערהערט טימ טדער
 | ,טגָאזעג איז טָאה

 ןעמ סָאװ ,םירוסי עכלעזַא ןיא עטסכילקערש סָאד ךָאד זיא סָאד טָא --
 םעד ןענַארט ,טיוט ןיא ,טסולרעפ ןיא ,ןעקילגנוא ערעדנַא עלַא ןיא איוו טינ ןָאק
 -ענ רע טָאה -- ןהָאט סָאװ ךָאד ןעמ זומ ָאד רעבָא ,ןענייווש ןוא ןעדייל ,ץיירק
 -רע רעד ןופ סיורא ךָאד זומ ןעמ -- קנאדעג רתיא ןעפערט טלָאװ רע איוו ,טגָאז
 ךָאד ןָאק ןעמ :טלעטשענקעװַא טייז רהיא רעכלעוו ןיא ,עגַאל רעדנעגירעדינ
 .ןעבעל טינ טירדעבלַאז

 יפפאד טנַאזעג טָאה -- טונ רחעז סָאד חעטשרַאפ ךיא ,העטשראפ ךיא ---
 ןעגעוו גידנעטכַארט ,ןעגיוושעג טָאה איז -- ּפָאק רהיא ןעזָאלעגבָארַא טָאה ןוא
 רעשינרענע ןַא טימ גנולצולפ סָאה איז ןוא תורצ-ןעילימַאפ ערהיא ןעגעוו ,ך ז
 ; טרַאװ רעבָא -- דנעה איד טגיילענפיונוצ ןוא ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא גנוגעוועב
 ! ןייז רדיא טימ טעוו סָאװ ! רהיא ןענעוו טכַארט ַא טיג .טפירק ַא ךָאד טייז רהיא

 לעימפ ןוא ,אנווָארדנַאטקעלַא איראד ,טכַארטעג םעד ןעגעוו בָאה ךיא ---
 -עב ךיז טָאה םינּפ ןייז ,שטיװָארדנַאסקעלַא ייטקעלַא טנַאזעג טָאה -- טכַארטעג
 .רהיא ףיוא ךיילג טקוקעג ןעבָאה ןעניוא ענטומ איד ,ןעקעלפ עטיור טימ םקעד
 ןעצנַאג ןופ טָאהעג תונמחר םהיא ףיוא טציא ןיוש טָאה ענווָארדנַאסקעלַא איראד
 רימ טָאה ןיילא איז איוו םעד ךָאנ ןהָאטעג עניבלעזסַאד בָאה ךיא --- ןעצרַאה
 -ענ בָאה ךיא .ןעטלַא םייב סעלא ןעזָאלעג בָאה ךיא ;עדנַאש ןיימ טרהעלקרע
 -סָאװ ןוא .ןעטער וצ איז טכוזעג בָאה ךיא ,ךיז ןערעטעב ֹוצ טייקכילגעמ איד ןעבעג
 -- גנורעדאפ עטסננירג איד טליפרע טינ טָאה איז זַא ,רָאפ ךיז טלעטש ? עשז
 -- רעטציהוצ ַא טדערעג רע טָאה -- טייקגידנעטשנַא ןעטיחוצבָא ןוא ןעמוקוצכאנ
 ןיא איז ביוא רעכָא : ןעמוקמוא טינ ליוו רעכלעוו ,ןעשנעמ ַא ןעמ ןָאק ןעװעטַאר
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 ךיז טכוד ןייֵלַא ןעמוקמוא סָאד זַא ,ענעסַאלעגסיוא ַאזַא ,רוטַאנ ענעברָאדרעּפ ַא
 ? ןעכַאמ רהיא טנָאק סָאװ ,ננוטער ַא סלַא רהיא

 -דנַאסקעלַא איראד סרעפטנעעג טָאה -- !טג ןייק טינ זיולב ,סעלַא ---
 | .אנווָאר

 ? סעֶלַא טסייה סָאװ רענָא ---
 יױורפ סמענייק ,סע טסייה ,ךָאד טעוו איז .,ךילקערש זיא סָאד ,ןיינ ---

 ! ןערעוו טריניאור ךָאד טעוװ איז ,ןייז טינ

 ןוא ןעלסקַא איד גידנעביוהפיוא טָא { ןהָאט ךיא ןָאק עשז-סָאוו ---
 רעד ןעגעוו גנורעניארע איד .שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טנַאזעג ןעמערב איד
 זיא רע זַא ,טכַארבענפיוא ױזַא םהיא טָאד יורפ ןייז ןופ גנולדנַאה רעטצעל

 רַאפ ךייא קנַאד ךיא -- ךערּפשעג גנַאפנָא ןיא איוו ןערָאװעג טלַאק רעדיוו
 .גידנעהעטשפיוא טגנָאזעג רע סָאה -- טייצ זיא רימ רעבָא ,?ײהטנַא רעייא

 ךייא לעװ ךיא ,טראוו .ןעריניאור םינ איז טרָאט רהיא ,טרַאװ ,ןיינ --

 ןיא ; טרַאנעג דימ טָאה ןַאמ רעד ןוא הטַארייהעג בָאה ךיא .ךיז ןופ ןעלהעצרעד

 טלָאװעג ןוא ןעפרַאװקעװַא סעלַא טלָאװעג ךיא בָאה טכוזרעפייא ןופ גנורעטיברע
 ךימ סע טָאה אננַא ? רעוו ןוא ,טקניידעב סנעטייצעב ךיז בָאה ךיא רעבָא ...ןילַא
 טרהעק ןַאמ רעד ,ןעסקַאװ רעדניק איד .ךיא העז טָא ןוא .טעװעטַארעג טלָאמעד

 רהיא ןוא טעהייצרעפ בָאה ךיא .רעסעב ,רענייר טרעוו ,עילימַאפ רעד וצ קירוצ ךיז |
 .ןעהייצרעפ ךיוא טפראד

 ןעבָאה רעטרעוו ערהיא רעבָא ,טרעהעג טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 איד ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה ןעצרַאה ןייז ןיא .טקריוועג טינ םהיא ףיוא ןיוש

 ףיוא ןעסָאלשטנע ךיז טָאה רע ןעוו ,גָאט םענעי ןופ גנוקניירק ןוא סורדרעפ עצנַאג
 ,ענעסָאלשטנע ןַא טימ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא טלעסיױרטעגבָא ךיז טָאה רע .טג ַא
 : עמיטש עכיוה ,עדנעדיינש

 ךיא .טכערנוא רַאפ !עכער ןוא ,טינ ליוו ןוא טינ ךיא ןעק ןעהייצרעפ ---
 ןיא ןעטָארטרעּפ סעלַא טָאה איז ןוא סעלַא ןהָאטעג יורפ רעגיזָאד רעד רַאפ בָאה

 ךיא ,שנעמ רעטכעלש ןייק טינ ןיב ךיא .טפַאשנעגייא רהיא זיא סָאװ ,ץומש
 ןעטפערק עלַא טימ ךיא סָאה איז רעבָא ,טסַאהעג טינ םענייק ?הָאמ ןייק ךָאנ בָאה
 איז ססַאה ךיא םוראוו ,ןייז לחומ טינ ןיוש רהיא ןעק ךיא ןוא המשנ ןיימ ןופ

 רע טָאה -- ! ןהָאטעגנָא רימ טָאה איז סָאװ ,עזייב סָאד לַא רַאפ קרַאטש ּוצ
 .עמיטש רעד ןיא ןערָאצ ןופ ןערהערט טימ טדערעג

 לעמרומ ַא גידוועמהעש טָאה --- .דיירריא ןעסַאה עכלעוו ,איד טבעיל ---
 | ,אנווָארדנַאסקעלַא איראד ןהָאטעג

 .ןהָאטעג לעכיימש ַא גנוטכַארעפ טימ טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא
 ןייז וצ ראבדנעוונָא ןייז טינ ןָאק סָאד רעבָא ,טסואוועג גנַאל ןיוש רע טָאה סָאד |

 ,לַאפ
 אוד עכלעוו ,איד ןעבעיל רעבָא ,ךייא ןעסַאה עכלעוו ,איד טבעיל ---

 ..םִירהרעּפ טכַאמעג ךייא בָאה ךיא סָאװ ,טגידלושטנע .טינ ןעמ ןָאק סָאד ,טססַאה
 ,ךיז גידנעשרעהַאב ןֹוא -- ! תורצ ענעגייא ענייז גונעג ןַארַאפ זיא ןעדעי ייב

 .ןערהָאפעגקעװַא זיא ןוא ךיז טנענעזעג גיהור שטיוװָארדנַאסקעלַא ייסקעפַא טָאה
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 ךָאנ ןהעג ךיז טלעוועג ןיוועל טָאה ,שיט ןופ ןענַאטשעגפױא ןיא ןעמ ןעוו
 -נוא ןייז רהיא טעוו רשפא ,טאהעגנ ארומ רעבָא טָאה רע ; רעמיצ-טסַאנ ןיא יטיק
 ןיא רע .רהיא ֹוצ ךיז ט'נכדש רע איוו לעיפוצ טקרעמ ןעמ סָאװ ,םהענעגנַא
 םעד ןיא טגילייחטעב ךיז טָאה ןוא טיײלסנַאמ איד ןופ זיירק ןיא ןעבילבעג םורָאד
 ןעגעוטסעד ןופ רע טָאה רהיא ףיוא גידנעקוק טינ ןוא .ךערּפשעג םעניײמעגלַא
 .ןעסעזעג זיא איז ואוו ץַאלּפ םעד ןוא קילב ןעדעי ,ערהיא גנוגעוועב עדעי טלהיפעג

 טָאה רע סָאװ ,ןעכערּפשרעפ םעד טליפרע ךיילנ ָאד ןיוש טָאה רע ןוא
 ןוא ןעשנעמ ןייק ןופ טכעלש ןעקנייד וצ טינ ,קירוצ עלייוו ַא טימ ןעבעגעג רהיא
 ןהָאטעג רהעק ַא טציא ךיז טָאה ךערּפשענ רעד ,ןעבעיל ןעמעלא ןוא רעמיא
 רוסי ַא ןעהעזעג טָאה וואצסעּפ עכלעוו ןיא ,עדניימעג רעשיפרָאד רעד ןעגעוו
 ןיוועל .טנעמעלע-סוראכ סֶלַא דוסי םעד גידנעפור ,ןעבעל ןעכילטפאשניימעג רַאפ
 רעכלעוו ,ןעװַאצסעּפ טימ טינ ןוא רעדורב ן'טימ טינ טמיטשעגנייא טינ טָאה
 ןעשיסור םעד טנעקרענא טינ יא טנעקרענא יא ןפוא םענעגייא ןייז ףיוא טָאה
 ןעכַאמ טבוזעג טָאה ןוא ןעדייב ייז טימ טדערעג טָאה רע רעבָא .ןעבעל-עדניימעג
 איד ןעכַאמ ךייוו ןוא ןעטכיזנַא ערעדנוזעב ערעייז ןוא ןעדייב ייז ןעשיווצ םולש
 ענייז טימ טריסערעטניא גינייוו ךיז טָאה רע .ןעטייקגיטסיווצ ערעייז ןופ ןעטקנוּפ
 רע ,דייר ערעייז טימ טריסערעטניא ךיז רע טָאה רעגינייוו ךָאנ ןוא ,דייר ענעגייא
 טָאה רע .םהענעגנַא ןוא טוג ןייז ןעמעלַא לָאז ייז ; ךַאז ןייא טשניוועג רונ טָאה
 ןעוועג רעהירפ ןזיא סנייא סָאד ןוא .גיטכיוו זיא סנייא רונ זַא ,טסואוועג טציא
 טָאה רע .ריהט ןעבעל טציא טהעטש ןוא ָאד ךיז סע טניפעג םציא ןוא טרָאד
 ןוא םהיא וצ טעדנעוועג ןעוועג ןענייז ?לעכיימש ןוא קילב רהיא איוו ,טלהיפעג
 -רעשטש טימ ריהט ןיא ןענַאטשעג זיא איז ,ןערהעקבָא טנַאקעג טינ ךיז טָאה רע
 ,םהיא ףיוא טקוקעג ןוא יקצַאב

 טָאה --- אנאיּמעטרָאפ רעד וצ טהעג רהיא זַא ,טניימעג בָאה ךיא ןוא ---
 ,קיזומ : ףרָאד ןיא טלהעפ רימ סָאװ טָא --- רהיא וצ גידנעהעגוצ טגָאזעג רע

 ,טגָאזעג איז טָאה -- ןעפורסיורא ךייא ןעמוקעג זיולב ןענייז רימ ,ןיינ ---
 רהיא סָאװ ,רַאבקנַאד ךייא ןיב ךיא ןוא --- חנתמ ַא לעכיימש ַא םהיא גידנעקנייש
 ? ךיז ןרעּפמַאה ןופ ןעמ טָאה ןעגינעגרעפ ַא רַאפ סָאװ .ןעגנַאגעגוצ ןיילַא טייז
 ,ןעגייצרעביא טינ ןעטייווצ םעד רענייא ךָאד טעװ לָאמ ןייק

 ,סע טריסַאּפ לייהט עטסרהעמ --- ןיוועל טגָאזעג טָאה -- תמא ,אי --
 -רעפ טינ ןפוא םושב ןָאק ןעמ סָאװ ,רַאפרעד זיולב גיציה ךיז טרעּפמַאה ןעמ זַא
 .ןעזייוועב רענגעג רעד ליוו סָאװ ,ןעהעטש

 -נעמ עטסגילק איד ןעשיווצ ןענָאיסוקסיד ןיא טקרעמַאב טּפָא טָאה ןיוועל
 עלעדייא עשינָאל ןופ עסַאמ רעצנַאג א ךָאנ ןוא ןעגנונניירטשנא לעיפ ךָאנ זַא ,ןעש
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 ןערַאּפש ייז סָאװ ןענעוו סָאד זַא ,סולש םוצ ייז ןעמוק ,רעטרעוו ןוא ןעקנַאדעג
 יז רונ ,ןָא ביֹוהנֶא ןופ ךָאנ טסואוועג ןוא ןענַאטשרעּפ םידדצ עדייב ןעבָאה ךיז
 ןופ רענייק ןוא סערעדנַא סעּפע טבעיל רערעדעי לייוו ,םעד תמחמ ךיז ןעראּפש
 -ָאלשבָא טינ םהיא לָאז רעטייווצ רעד ידכ טבעיל רע ּפָאװ ,ןעפורנָא טינ ליוװ ייז
 טימ ךיז ןעראפש ןופ טייצ רעד ןיא לָאמַא זַא ,טריּפשעג טפָא טָאה רע ,ןעג

 אוד ןוא ,בעיל טָאה רענגעג רעד סָאװ ,גנולצולּפ אוד טסהעטשרעפ ןעטייווצ םעד
 ,םהיא טימ ןייא דלַאב טסמיטש ןוא ןעבעיל וצ ןָא ךיוא סָאד גנולצולּפ טסביוה
 ןוא .ךַאז ענירעביא ןא ןעצנַאג ןיא איוו ,ןעטנעמונרַא עלַא בא ןעלַאפ ןַאד ןוא
 -רע טלָאװעג טציא הָאד רע טָאה עניבלעזסָאד .ךוּפיה רעד טַארוקַא זיא לָאמַא

 | | ,ןערהעלק
 רונ איוו רעבָא .ןהעטשרַאפ וצ גידנעכוז ,ןרעטש םעד טשטיינקעג טָאה איז

 | : ןענַאטשרעּפ ןיוש איז טָאה ,רעטייוו ןערהעלקרע וצ ןעביוהעגנָא טָאה רע
 רע סָאװ בעילוצ ךיז ןענידנוקרע זיולב ףרַאד ןעמ : העטשראפ ךיא ---

 י ..ןעמ ןָאק ןַאד ,טבעיל רע סָאװ ,ךיז טרעּפמַאה
 ,קנַארעג ןייז טרהעלקרע טימרעד ןוא ןעפָארטעג גידנעטשלָאפ טָאה איז

 ןופ ןהָאטעג לעכיימש א טָאה ןיוועל .טקירדעגסיוא טכעלש ױזַא טָאה רע ןעכלעוו
 -רעפ רעד ןופ גנַאגרעביא רעד ןעוועג םהיא רַאפ זיא דנעשַאררעביא יוזַא : החמש

 רעדורב ןייז טימ ןוא ןעוואצסעּפ טימ תקולחמ רעגידרעטרעווהלעיפ ,רעטרעטנאלּפ
 -רעפ עכלעזַא ןופ גנורהעלקרע רענימיטשנייא רערהָאלק ןוא רעצרוק רהיא וצ

 | .ןעקנַאדעג עטלעקיוו
 םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא יטיק ןוא ,ןעטָארטעגבָא ייז ןופ ןיא יקצַאברעשטש

 טָאה ןוא דיירק לעקיטש סָאד דנַאה ןיא ןעמונעג טָאה ,לעשיט-ןעטרָאק םענירג
 םענירג םעיינ םעד ףיוא ןעזיירק עדנעהעג-רעדנַאנופ ןענעכייצסיוא ןעביוהעגנָא

 | | | | .טנַאװעג)
 טריטוקסיד ןענייז סָאװ ,ןעגַארפ איד ןענעוו סדערוצ רעדיוו ךיז ןעבָאה ייז

 ןיוועל .יורפ רעד רַאפ גנוגיטפעשעב ןוא טייהיירפ ןעגעוו : גאטימ םייב ןערָאװעג
 -יימ ַא זַא ,גנוניומ סאנווָארדנַאסקעלַא איראד טימ ןענַאטשרעפנייא ןעוועג זיא
 -עב-נעיורפ ןעניפעג רעמיא ךיז רַאפ טעװ ,טַאהעג הנותח טינ טָאה סָאװ ,?עד

 -ַאפ ןייק סָאװ ,טימרעד סגיטעטשעב סָאד טָאה רע .עילימַאפ ַא ןיא גנוגיטפעש
 -ַאפ רעכייר רעדָא רעמירָא רעדעי ןיא סָאװ ,ףליה ןהֶא ןעמוקסיוא טינ ןָאק עילימ
 ,ענעגנודעג רעדָא ענעגייא ,סנירעהיצרע ןייז ןעזומ ןוא ןַארַאפ ןענייז עילימ

 -וק רעטסיירד ץלא רעבָא ,גידנערעוו טיור ,יטיק טגָאזעג טָאה --- ,ןיינ ---
 לָאמַא ןָאק .?עדיימ א -- ןעגיוא עכילטייהרהַאו ערהיא טימ םהיא ףיוא גידנעק
 רע ןהֶא ןעבעל-ןעילימאפ ןיא ןעטערטניירא טינ ןָאק איז זַא ,עגַאל אזא ןיא ןייז

 | : | ....ןיילא ןוא ,גנוגירעדינ
 .גנוטיידנא רהיא ךיז טהיצעב סע סָאװ ףיוא ןענַאטשרעּפ טָאה רע

 רהיא ,טכער טָאה רהיא ,אי ,אי ,אי -- טגָאזעג רע טָאה -- !אי ,א -- = ||
 -רע וצ טכוזעג טָאה וואצסעּפ סָאװ ,ןענַאטשרעּפ סעלַא טָאה רע ןוא ! טכער טָאה
 -עג טָאה רע ?ייוו ,ןענַאטשרעּפ סָאד טָאה רע ; טייהיירפ-נעיורפ ןעגעו ןערהעלק
 .גידנעבעיל ;גנוגירעדינרע איד ןוא דחּפ ןעשלעדיימ םעד ןעצרַאה סיטיק ןיא ןעהעז
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 -בִא ךיילג ךיז טָאה ןוא גנוגירעדינרע איד ןוא דחּפ םעד טלהיפרעד רע טָאה איז

 | | .ןעטנעמוגרַא ענייז ןופ טגָאזעג
 ריירק טימ טנעכייצעג ץילַא טָאה איז ,ןערָאװעג ןעניושנַא ןענייז עדייב

 ןעוועג זיא רע .ץנַאלג ןעליטש ַא טימ טניישעג ןעבָאה ןעגיוא ערהיא .שיט ן'פיוא
 איוו ,ןעזעוו ןעצנַאנ ןייז ןיא טלהיפרעד טָאה ןוא גנומיטש רהיא ןופ טקריוועב
 .קיִלָנ ןופ טנניירטשעגנָא רע טרעוו רעקראטש ןוא רעקרַאטש ץילַא

 טָאה -- .! שיט ןעצנַאג םעד סנעכייצ טימ ןעבירשרַאפ בָאה ךיא ! ְךֵא --
 -עב ַא טכַאמעג איז טָאה דיירק לעקיטש םעד גידנעגיילקעווא ןוא ,טגָאזעג איז

 .ןהעגנ וצ איוו גנוגעיו
 ןעקָארשרע טָאה -- ?? רהיא ןהֶא ןילַא ןעביילב ךיא ?לעוו עשזדאיוו,|

 טָאה ,טרַאװ --- דיירק לעקיטש םעד ןעמונעג טָאה ןוא ןיוועל ןהָאטעג טכַארט ַא
 .ךַאז ןייא ןענערפ טלעוועג גנַאל ךייא ןיוש בָאה ךיא ,טגָאזעג רע

 .ןעניוא ענעקָארשוצ להָאוװבָא ,עכייוו איד ןיא ךיילג רהיא טקוקעג טָאה רע

 ,טגערפ ,עטיב ---

 -כוב עטשרע איד ןעבירשעגנָא טָאה ןוא טנָאזעג רע טָאה -- סָאװ טָא --
 ןעבַאטשכוב עגיזָאד איד ? .ד .ב .א .ג .ג .ד .ה .ז .נ .ק .ד ; ג .מ .ה .א ,וו : ןעבַאטש

 סָאד טָאה ,ןייז טינ ןָאק סָאד : טרעפטנעעג רימ טָאה רהיא ןעוו, : טיידעב ןעבָאה
 לָאז איז זַא ,ארבס ןייק ןעוועג טינ זיא סע "? ןַאד זיולב רעדָא טלאמינ טניימעג
 ןהָאטעג קוק ַא רהיא ףיוא טָאה רע רעבָא ; עזַארפ עגיזָאד איד ןהעטשרַאפ ןענָאק
 איד ןהעטשרַאפ איז טעוו וצ ,ןופרעד בָא טגנייה ןעבעל ןייז זַא ,םינּפ ַאזַא טימ
 | .רעטרעוו עניזָאד

 טרַאּפשעגנָא ךָאנרעד טָאה ,ןהָאטעג קוק א טסנרע םהיא ףיוא טָאה איז
 זייוועלייוו .ןעזעל ןעמונעג טָאה ןוא דנַאה רעד ףיוא ןרעטש ןעטנעקלָאוװעגנָא םעד
 ןיא , :קילב רהיא טימ םהיא טגערפעג טָאה ,םהיא ףיוא ןהָאט קוק ַא איז טגעלמ
 "9 טכַארט ךיא איוו ,ױזַא סָאד

 .גידנערעוו טיור טגָאזעג איז טָאה -- ןענאטשרעפ בָאה ךיא ---
 גירנעזייוונַא טגָאזעג רע טָאה ? טרָאװ עניזָאד סָאד טכַאמ איו ,ונ --

 ,"סלַאמעינ, : טרָאװ םעד טיידעב טָאה סָאװ .נ םעד ףיוא

 רעבָא -- טגָאזעג איז טָאה -- 'סלַאמעינ , טיידעב טרָאװ עגיזָאד סָאד --
 ! תמא טינ זיא סָאד

 סָאד ןעבעגעג רהיא טָאד ,ענעבירשעגנָא סָאד טשיוועגבא לענש טָאה רע |
 .ע .ג .נ .א .א .ה .ד :ןעבירשעגנָא טָאה איז .ןעביוהענפיוא ךיז טָאה ןוא לעדיירק

 -עג ןעכילצרעמש םעד ןופ ןערָאװעג טסיורטעג ןעצנַאג ןיא ןזיא יללאד
 טָאה איז ןעוו ,שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טימ טאהעג טָאה איז סָאװ ךערּפש
 ַא טימ ןוא דנַאה ןיא דיירק טימ יטיק : ןערוניפ ייווצ עגיזָאד איד ןעהעזרעד
 ןייז ןוא ,ןעניוועל ףיוא ןעביוא ןופ גידנעקוק ,לעכיימש ןעגידוועמהעש ,ןעכילקילג
 טָאה רע עכלעוו ,ןעגיוא עדנעמַאלּפ טימ ,שיט ן'רעביא ןעגיױבעגנָא רוגיפ ענעהש
 ןייש א גנולצולּפ טָאה רע .רהיא ףיוא סָאד ןוא ,שיט ן'םיוא סָאד טלעטשעגסיוא
 בָאה טלָאמעד ; :ןעטיידעב ןעבַאטשכוב ערהיא .ןענַאטשרעּפ טָאה רע : ןהָאטעג
 | ".טנַאקעג םינ שרעדנַא ךיא
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 .ןעסָאלשטנענוא ,עגַארפ ַא טימ ןהָאטעג קוק ַא רהיא ףיוא טָאה רע - )
 ? טלָאמַאד זיולב ---
 .לעכיימש רהיא טרעפטנעעג טָאה -- !אי --
 .טגערפעג רע טָאה -- ?טציא ןוא ...א ןוא ---
 -עג טלָאװ ךיא סָאװ ,סָאד ןענָאז ךייא לע ךיא .רעביא טזעל טָא ,ונ --

 איד ןעבירשעגפיוא טָאה איז -- ! ןעשנואוועג רהעז טלָאװ ךיא סָאװ .ןעשנואוו

 רהיא , : טיידעב טָאה סָאד -- .ג .א .וו .פ .א .פ .ק .ז .א : ןעבַאטשכוב עטשרע

 ."ןעוועג זיא סָאװ ןעסעגרַאפ ןוא ןעהייצרעפ ןענַאק טלָאז
 עדנערעטיצ עטגניירטשעגנָא טימ לעדיירק סָאד ןהָאטעג ּפַאכ ַא טָאה רע .

 עגיזָאד איד ןופ ןעבַאטשכוב עטשרע איד לענש ןעבעירשעגנָא טָאה ןוא רעגניּפ
 טינ בָאה ךיא .ןעהייצרַאפ וצ ןוא ןעסעגרַאפ וצ סָאװ טינ בָאה ךיא , : רעטרעוו

 ."ןעבעיל וצ ךייא טרעהעגפיוא
 .לעכיימש ןעטסעפ ַא סימ ןהָאטעג קוק ַא םהיא ףיוא טָאה איז !

 .טלעמרומעג ליטש איז טָאה -- ןענַאטשרעּפ בָאה ךיא --- |

 סעלַא טָאה איז .עזַארפ עגנַאל ַא ןעבירשעגנָא ןוא טצעזעג ךיז טָאה רע

 ןעמונעג איז טָאה ,ױזַא זיא סָאד ביוא םהיא גידנעגערפ טינ ,ןוא ןענַאטשרעּפ
 .דיירק ן'טימ טרעפטנעעג ךיילג טָאה ןוא

 ןעבירשעגפיוא טָאה איז סָאװ ,סָאד ןהעטשרַאפ טנָאקעג טינ גנַאל טָאה רע

 טלעקנודרעפ איוו זיא לכש ןייז .ןעניוא עדהיא ןיא טקוקעגניירַא טּפָא טָאה ןוא

 ,רעטרעוו איד ןעלעטשפיונוצ טנַאקעג טינ ןפוא םושב טָאה רע ,קילג ןוּפ ןערָאװעג

 -עג ןעבָאה עכלעוו ,ןעגיוא ענהעש ערהיא ןיא רעבָא ,טניימעג טָאה איז עבלעוו

 ןוא .ןעסיוו טפרַאדעג טָאה רע סָאװ ,סעלַא ןענַאטשרעּפ רע טָאה ,קילג ןופ טנייש

 טַאהעג טייצ טינ ךָאנ טָאה רע רעבָא .ןעבַאטשכוב יירד ןעבירשעגפיוא טָאה רע

 איז ןוא דנאה ןייז רעטנוא ןופ ןעזעגעגרעביא ןיוש איז טָאה ,ןעביירש ןעגידנע וצ

 : ןעבירשעגפיוא ןוא טגידנעעג ןייֵלַא טָאה

 רעטלַא רעד טנָאזעג טָאה -- 4 םענעטלהעב ןיא ךיז טלעיּפש רהיא ---

 ךָאנ טסליוו אוד בייא ,ןערהָאפ וצ טייצ ןיוש זיא סע ,ונ --- גידנעהעגוצ טסירפ

 .רעטַאעהט ןיא טנייה ןייז וצ ןעזייוועב
 .ריהט רעד זיב יטיק טיילגעב טָאה ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה ןיוועֿפ

 "סיורא ןעוועג זיא סע : טגָאזעג ןעוועג סעלַא ןיוש זיא ךערּפשעג רעייז ןיא

 -ומ ןוא רעטָאפ רהיא ןעגָאז סָאד טעוװ איז זַא ןוא םהיא טבעיל איז זַא ,טגָאזעג

 .ךוזעב וצ ייז וצ ןעמוק רע טעוװ הירפ ןעגרָאמ זַא .ירעט
14 

 רע טָאה ,ןיילַא ןעבעילבעג זיא ןיוועל ןוא ןערהָאפעגקעװַא זיא יטיק ןעוו

 -ענש גנַאלרעפ ןענידלודעגנוא ַאזַא ןוא רהיא ןהֶא טייקניהורנוא אזַא טלהיפרעד

 ןוא ןעהעז רעדיוװ איז טעװ רע ןעוו ,גָאט ןעגידנעגרָאמ םעד ןעבעלרעד וצ רעל

 איוו ןעקָארשרעד ךיז טָאה רע זַא ,רהיא טימ ןעגינייארעפ גיביוא ףיוא ךיז טעוו
 וצ ןעמוקעגסיוא זיא םהיא עכלעוו ,ןעדנוטש ןהעצרעפ איד רַאפ טוט ן'רַאפ

 ןעמעוו טימ ןייז וצ גידנעווטיונ ןעוועג זיא םהיא רַאפ .רהיא ןהָא ןעגניירברעפ
 ,טייצ איד ןערַאנוצכָא םוא ,ןיילַא ןעביילב וצ טינ םוא ,ןעמעוו טימ ןעדייר ןוא
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 רעטסדנעסַאּפ רעד םהיא רַאפ ןעוועג סלָאװ שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס

 ,דנעבַא ןַא ףיוא ,טגָאזעג טָאה רע איוו ,ןערהָאפ טפרַאדעג טָאה רע רעבָא ,שנעמ
 .ֹוצ ןעזיוועב זיולב טָאה זיוועל .טעלַאב ןיא טניימעגנ סָאד טָאה רעבָא ן'תמא ןיא
 ןאּפעטס .ןעגעווטנייז ןופ ןהָאטעג טָאה רע סָאװ ,סעלַא רַאפ קנַאד ַא םהיא ןעגָאז

 טָאה רע זַא ,ןעניוועל ןעזיוועג ןעבָאה לעכיימש ןייז ןוא קילב סעשטיוועידַאקרַא

 | ,להיפעג ןעניזָאד םעד ןייז וצ ףרַאד סע איו ןענַאטשרעּפ
 "רַא ןַאּפעטס טגָאזטנ טָאה -- 3 ןעברַאטש וצ םייצ טינ ךָאנ ,סָאװ ,ונ

 ,דנַאה ןייז דלימ נידנעקירד שטיוועידאק

 .ןיוועל טגָאזעג טָאה --- ! ןייגנננ ---

 םהיא ןעבענעגבָא איו ױזַא ךיוא סעּפע טָאה ַאנווָארדנַאסקעלַא איראד ןוא
 סע טהערפ איו, : גידנעגָאז ,טנעגעזעג םהיא טימ ךיז טָאה איז ןעוו בוט-?זמ
 ןעטלאה רעייהט פרַאד ןעמ ,ןיטיק טימ טנענעגעב רעדיוו ךיז טָאה רהיא סָאװ ,ךימ

 ,"טפַאשדניירפ עטלַא

 איראד .ןעוועג םהענעגנַא טינ רעטרעוװ עניזָאד איד ןענייז ןעניוועל
 ךיוה ןעוועג זיא סעלַא סָאד זַא ,ןהעטשרעפ טנַאקעג טינ טָאה ַאנווָארדנַאסקעלַא
 "רעד טפרַאדענ טינ םעד ןענעו טָאה איז ןוא רהיא ראפ ךילגננעגוצ טינ ןוא
 טָאה ןיילַא ןעביילב וצ טינ םוא רעבָא ,טנענעזעג ייז טימ ךיז טָאה ןיוועל .ןענהָאמ
 | | .רעדורב ןייז וצ ןעדנובעגוצ ךיז רע

 ? וד טסרהָאּפ ןיהואוו ---
 .גנוציז ַא ףיוא רהָאפ ךיא ---
 ?ןעמ נעמ .ריד טימ ךיוא ךיא רהָאפ --
 -ָאנַאװיא ייגרעס טנָאזעג טָאה --- ןערהָאּפ רימַאל ,טינ סָאװ רַאפ ---

 | ? טנייה ריד טימ זיא סָאװ -- לעכיימש ַא טימ שטיוו
 -נעזָאלּפָארַא ןיוועל טגָאזעג סָאה -- !קילג זיא רימ טימ ? רימ טימ ---

 זיא סע םוראוו ? סיוא טינ ריד סָאד טכַאמ --- עטערַאק ןופ ?לרעטסנעפ םעד גיד
 טינ ?הָאמ ןייק וד טסָאה סָאװ ראפ !קילג זיא רימ טימ ,אי .םייה דנעקיטש

 יי | ? טאהעג הנותח
 - .ןהָאטעג ?עכיימש ַא טָאה שטיוװָאנַאװיא ייגרעס

 ...יימ עליואוו א ךיז טכוד זיא איז ; ריד ראפ ןרעג רהעז ןיב ךיא ---
 .שטיווָאנַאװיא יינרעס ןעביוהעגנָא ןעוועג טָאה --

 טָאה ןוא ןיוועל ןעירשעג טָאה -- !טינ דייר ,טינ דייר ,טינ דייר -- |
 "רעפ ,רעטופ ןופ ןעצַאל עדייב ראפ ןעיינרעס דנעה עדייב טימ ןהָאטעג ּפַאכ א
 .ייז גידנעכַאמ

 ע'טושּפ עכלעזַא םהיא ראפ ןעוועג ןענייז "לעדיימ עליואוו ַא זיא איז,
 י ,להיפעג ןייז ראפ טסַאּפעג טינ ױזַא ןעבָאה סָאװ ,רעטרעוו עגירעדינ

 טימ טגעלפ סע סָאװ ,טכאלוצ ךילהערפ ךיז טָאה שטיווָאנַאװיא יינרעס
 .ןעטלעז רהעז ןעפערט םהיא

 סָאװ ,ןרעג רהעז ןיב ךיא זַא ,ןעגָאז ןעמ ןָאק ןענעוװטסעד ןופ ,ונ ---
 וי | ,טריסַאּפ ריד טימ טָאה ױזַא

 רהעמ ! רהעמ טינ ןוא ,ןעגרָאמ ,ןעגרָאמ ןעגָאז ןענַאק ֹוד טסעוו סָאד ---
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 ןעצַאל איד ץלַא גידנעכַאמרעפ ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ןעגייווש ,טינ רהעמ ,טינ

 לעװ ,עשזדאיוו זיא ! בעיל רהעז ךיד ךָאד בָאה ךיא --- : רעטופ ס'ייגרעפ ןופ
 ? גנוציז רעד ףיוא ןייז ןעגעמ ךיא

 ,סיוועג --
 םגערפעג טָאה -- ? טנייה ךייא ייב סע ךיִז טלעדנַאה סָאװ ןעגעוו ---

 .ןעלכיימש וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה ןוא ןיוועל

 ,טרעהעגוצ ךיז טָאה ןיוועל .ננוציז רעד ףיוא ךילדנע ןעמוקענ ןענייז ייז

 טלעמאטשעג טָאה ןוא לָאקָאטָארּפ םעד טנעיילעג טָאה רעטערקעס רעד איוו

  רעבָא .ןעזעלעג טָאה רע סָאװ סָאד גידנעהעטשראפ טינ ,גיטנעק ,עלייוו עדעי

 רעטוג ,רעדלימ ַא ראפ סָאװ ,םינּפ סרעטערקעפ םעד ףיוא ןעהעזעג טָאה ןיוועל

 .ןעהעז טנָאקעג ןעמ טָאה ַאזַא זיא רע זַא ןוא ,זיא רע שנעמ רעניטכערּפ ןוא

 גידנעזעל ,ןעוועג זיא רע גידנעמהעש איו ,ןעוועג זיא רע טלעמוטוצ איוו ,ןופרעד

 | ,לָאקָאטַארּפ םעד

 ןעגעוו טריטוקסיד ןעבָאה ייז .ןעדער ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה ךָאנרעד

 ןוא ,ןערהער עכלעזַא טעּפע ןופ ןערהיפכרוד רעד ראפ עממוס ַא ןערינגיסַא

 סעּפע טָאה ןוא רעדעילגטימ ייווצ ןהָאטעג ךָאטש ַא טָאה שטיווָאנַאװיא ייגרעס

 -רעפ ץלַא סעּפע טָאה דעילגטימ רענעי ןוא .טדערעג ךיירגעיז ןוא גנַאל ,גנַאֿכ

 גיטפיג רהעז טרעפטנעעג ןעייגרעס ךָאנרעד טָאה ןוא ,ןעבירשרעפ ןוא ןעבירש

 ,ןעועג ָאד ךיוא זיא רעכלעוו ,יקסשזַאיװס טָאה ךָאנרעד ןוא .דלימ רהעז ןוא

 | .גיהטומסיורג ןוא ןהעש רהעז סעּפע טגָאזעג

 ָאד ןענייז תמאב זַא ןעהעזעג רהָאלק טָאה ןוא טרעהעג ייז טָאה ןיוועל

 ,טינ ךַאז ןייק -- ןערהער איד טינ ,רעדלעג עטרינגיסַא איד טינ ןעוועג טינ

 ייז םוראוו ,ןעועג סעכ ןיא טינ ייז ןופ רענייק רָאג זיא ן'תמא ןיא זַא ןוא

 ןעשיווצ טהעג סעלַא איו ןוא ןעשנעמ עליואוו ,עטוג עבלעזַא ןעוועג עֶלַא ןענייז

 ךַאז ןייק ןיא טרעטשעג טינ םענייק ןעבָאה ייז .לעדייא ױזַא ןוא טוג ױזַא וצ יז

 .םהענעגנַא ןעוועג ןעמעלַא זיא ייז ןוא

 ןהָאטעג גערפ א םהיא ייב טָאה -- ? ןעדעירפוצ אוד טסיב ,סָאוו ,ונ --

 | .שטיווָאנַאװיא ייגרעס

 -ערעטניא ױזַא ןייז לָאז סָאד זַא ,טכַארטעג טינ רָאנ בָאה ךיא ,רהעז --- |

 ! גיטכערּפ ! ןהעש ! טנַאס
 ןעדַאלעגנייא םהיא טָאה ןוא ןעניוועל וצ ןעמוקעגרעטנוא זיא יקסשזאיווס

 "רעד ןוא ןהעטשרַאפ טנַאקעג םינ ןפוא םֹושב טָאה ןיוועל .ןעקנירט עעהט ךיז וצ

 ,סיקסשואיווס איד ייב ןעדעירפוצנוא יױזַא ןעוועג זיא רע סָאװ רַאפ ךיז ןענָאמ

 רע .םהיא ןופ טלעװעג רע טָאה סָאװ ןוא טסַאנ וצ ייז ייב ןעוועג זיא רע ןעוו

 ,שנעמ רעטוג ךילרעדנואוו ןוא רעגולק אזא ךָאד זיא

 טָאה ןוא גנודַאלנייא ןייז ףיוא טרעפטנעעג ןיוועל טָאה --- ןרעג רהעז --

 ןייז ןיא איוו ױזַא ןוא .ןירעגעווש ןייז ףיוא ןוא יורפ ןייז ףיוא טגערפעגכָאנ ךיז

 -רעפ ןירעגעווש סיקסשזאיוופ ןעגעוו קנַאדעג רעד רעמיא ךיז טָאה גנולעטשרָאפ

 ןעקנַאדעג ןופ גנודניברעפ רערַאברעדנָאז רעד ךרוד זיא ,הטַארייה טימ ןעדנוב

 -רעד וצ גיסַאּפ ױזַא סינ זיא םענייק רַאפ זַא ,ןעניז ן'פיוא ןעמוקעגפיורא םהיא
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 עצינעמילּפ סיקסשזאיווס ןוא יורפ סיקסשזאיווס איו ,קילג ןייז ןעגעוו ןעלהעצ
 0 - .ייז וצ ןערהָאפ וצ ןרעג ןעוועג םורָאיז זיא רע ןוא

 וצ רענעלּפ ענייז ןעגעוו טגערפעגכָאנ םהיא ייב ךיז טָאד יקרשזאיוופ = |
 ןעניפעג וצ ךילגעמנוא זיא סע זַא ,טנעכערעג רע טָאה רעמיא איו זוָא ,דנַאל
 "עג ןענייז ןעמַאד סיקסשואיווס .ןענופעג טינ ךָאנ טָאה ַאּפָארייא סָאװ ,סעּפע

 ןיוש ןעסייוו ייז זַא ,ןעזיוועגסיוא ךיז טָאה ןעניוועל .ךילבעיל .סנרעדנַאזעב ןעוו |
 סיוא טינ םהיא סָאד ןענָאז ייז רונ ,קילג ןייז טימ ןעריזידטַאּפמיכ ןוא סעֶלַא
 ןעגעוו גידנעדייר ,ןעדנוטש יירד-ייווצ טכארברעפ ייז ייב טָאה רע ,טייקלעדיוא|

 טָאה סָאװ ,סָאד ןעגעוו ץלַא רע טָאה טכַארטעג רונ ,ןעכַאז !ילרע-ענעדעישרעפ
 רע זַא ,טעּפש ןיוש זיא סע זַא ,טקרעמַאב טינ טָאה ןוא ץרַאה ןייז טלליפעגנָא |
 -  .ןעפָאלש ןהעג וצ סייצ ןיוש זיא ייז רַאפ זַא ןוא ןעסערעד ןױוש ייֵז טָאה |

 -נואוו ןוא גידנעצינעג ,ריהט רעד וצ זיב טיילגעב םחיא טָאה יקסשזאיווס |
 ךיז טניפענ סע ןעכלעוו ןיא ,דנַאטשוצ ןערַאברעדנָאז םעד .רעביא ךיז גידנערעד |

 ךיז וצ קעװַא זיא ןיועל .רחוא סנייא ךָאנ ןעוועג ןיוש ןיא סע  .דניירפ ןייז
 ןייֵלַא רענייא זיא רע זַא ,קנַאדעג םעד רַאפ ןעקָארשרעד ךיז טָאה ןוא לעטָאה ןיא
 ייב ןייז טעוװ רע ןענַאװ זיב ןעדנוטש ןהעצ עצנַאג ךָאנ םהיא ןעביילב סע זַא ןוא-

 ןיוש סָאה ןוא טכיל ןעדנוצעגנָא םהיא רַאפ טָאה ייקאל רעדנעכַאװ רעד .ןיטיק |

 ,ייקאל רעגיזָאד רעד .ןעטלַאהעגבָא םהיא טָאה ןיוועל רעבָא ,ןהענסיורא טלעוועג
 -עב ךיז טָאה ,טקרעמַאב טינ רָאג איו סעּפע רעהירפ טָאה ןיוועל ןעכלעוו ,רָאגעי
 .שנעמ רעטוג א ךילכעזטּפױה ןוא רענהעש א ,רענולק ַא ןייז וצ ןעזיוו

 ? ןעפַאלש וצ טינ ,רָאגעי ,ךאז ערעווש ַא םינּפַא זיא סע ,עשזיסָאװ ---

 ןעמ ןעוו .אזַא ןיוש יא םייברַא רעזנוא ! ןעכַאמ ןעמ ןָאק סָאו ---
 .ןייא רעסעב ָאד טגָארט רַאפרעד רעבָא ,חור רהעמ ןעמ טָאה ץירּפ ַא ייב טניד

 ךעלנניא יירד ,עילימַאפ ַא טָאה רָאגעי זַא ,טלעטשעגסיורא ךיז טָאה סע
 ,קישטזַאקירּפ ַא טימ ןעכַאמ הנותח ?יוו רע רעכלעוו ,ןירָאטהענ ַא רעטכָאט ַא ן
 .טיילק ַא ןיא טניד סו

 -רַאפ וצ ןערָאגעי ןעבענעג טייהנעגעלעג רעגיזָאד רעד ייב טָאה ןיוועל
 סיוא הטַארייה ןעמ ןעוו זַא ןוא עבעיל רקיֵע רעד זיא הטַארייה ןיא זא ,ןהעטש
 ךיז } ןיא זיולב ןעמ טניפעג קילג םוראוו: ,ןייז ךילקילג לָאמ עלַא ןעמ ןָאק עבעיל
 ,אפוג

 טָאה סע איוו ,טָאה ןוא םהיא טרעהעגסיוא םַאזקרעמפיוא טָאה רָאנעי |
 -רעד ןעניוועל רע טָאה וצרעד זייוועב סלַא ןוא ,ןענַאטשרעּפ טוג םהיא ,טניישעג
 .עטוג ייב טנידעג רעהירפ טָאה רע איוו ,ךיז ןעגעוו השעמ עצנַאג ַא רָאג טלהעצ

 זיא טציא ןוא םיתבדילעב ענייז ןופ ןעדעירפוצ ןעוועג גידנעטש זיא רע ןוא םיצירּפ
 ,זיוצנַארפ א רָאג זיא תיבה-לעב רעד םנה ,תיבה-לעב ןייז טימ ןעדעירפוצ ךיוא רע

 .ןיוועל טכַארטעג טָאה -- !שנעמ רעטוג ַא רַאפ סָאװ ,ךילרעדנואוו -- |
 טַאהעג בעיל אוד טסָאה ,רָאגעי ,טאהעג הנותח טכָאה אוד ןעוו ןוא ,ונ ---

 ? יורפ ןייד

 ,רָאנעי טרעפטנעעג טָאה -- ןעבעיל טינ זַא ,ןעד איוו -- |
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 רענעביוהעג ַא ןיא ךיוא ךיז טניפעג רָאגעי זַא ןעהעזעג טָאה ןיוועל ןוא

 | .ןעלהיפעג עטספעיט ענייז ןעפהעצרעד ליוו ןוא גנומיטש

 ןיב ףױא זייווניילק ןופ .רערַאברעדנואוו ַא ךיוא זיא ןעבעל ןיימ --- |

 םינּפא ןיא רע .ןעניוא איד טימ גידנעצנעלנ ,ןעביוהעגנָא רע טָאה -- ...ךיא

 טקעטשעגנָא ןערעוו ןעשנעמ איו ,טייקנעביוהעג סניוועכ ןופ ןערָאװעג טקעטשעגנָא

 .ןעצינעג ןופ
| 

 זיא רָאגעי .לעקעלג ןופ גנולק ַא טרעהרעד ךיז טָאה טייצ רעד ןיא רעבָא

 וצ ןעסעגעג טשינרַאג טעמב טָאה רע .ןיילַא ןעבעילבעג זיא ןיוועל ןוא קעװַא

 ןעוועג זיא רע ןעוו ,טיורב דנעבַא ןוא עעהט ןופ ךיוא טגאזטנע ךיז טָאה ,גאטימ

 םינ ןענעווטסעד ןופ רע טָאה טציא ןעסע ןעגעוו רעבָא ,סיקסשזאיווס איד ייב

 טָאה ןעגעווטסעד ןופ ,ןעפָאלשעג טינ טכַאנ ענירָאפ טָאה רע .,ןעטכַארט טנָאקעג

 םהיא רעבָא ,להיק ןעוועג זיא רעמיצ ןיא .טבַארטעג טינ טציא ןעפָאלש ןעגעוו רע

 טָאה ןוא רעטסנעפ ןופ ןעלטרעפ עדייב םנעפעעג טָאה רע .ץיה ַא טקיטשעג טָאה

 .רעטסנעפ ןעגעג שיט ן'פיוא טצעזעג ךיז

 ןעהעזעג ךיז טָאה ,עענש טימ םקערַאב ןעוועג זיא סָאװ ,ךַאד ן'רעביא ןופ

 .ןערעטש איד ןופרעד רעכעה ןוא ,לאּפוק ןעגיצנַאלג-לעג ַא ףיוא םלצ רענירָאזוא ןַא

 ךיז ןיא טמעהטַאעגניירַא טָאה ,ןערעטש איד ףיוא ,םלצ ן'פיוא טקוקענ טָאה רע

 ,רעדליב איד טגלָאפעגכַאנ ,םולח ןיא איו ,טָאה ןוא ,טפול עגיטסָארפ עשירפ איד

 "רעד רע טָאה רעיפ רענייז ַא .גנורעגיארע ןייז ןיא ןעמואוושעגפיורא ןענייז סָאװ |

 ךיז טָאה סָאד .ריהט ןיא טקוקעגנייא ךיז טָאה רע ןוא רָאדיראק ןיא טירט טרעה

 ןעגנַאגעג זיא רע .בולק ןופ ןיקסַאימ רעלעיּפש רעטנאקעב ַא רענייז טרהעקעגמוא

 ..טסוהעגבִא ךיז טָאה ןוא ןעזָאלבעגנָא ,רעגירעיורט ַא

 ןערהערט ןוא ,ןיוועל ןהָאטעג טכַארט ַא טָאה ,"רעכילקילגנוא רעמערָא ,

 -ָאד םעד רַאפ תונמחר ןוא עבעיל סיוא ןעניוא איד ןיא ןעפָאלעגנָא םהיא ןענייז

 ,םהיא ןעטסיורט ,םהיא טימ ןעדייר טלעוועג ךיז םָאה םהיא .ןעשנעמ ןעניז

 רקעװַא קירוצ ךיז רע טָאה ,דמעה ןייא ןיא זיא רע זַא טנַאמרעד ךיז טָאה רע רעבָא

 רעד ןיא ךיז ןעדָאב וצ םוא רעטסנעפ ןופ לעטרעפ םענעּפָא םעד ןעגעג טצעזעג

 איד ףיוא .ןוא םלצ ןופ םרָאפ רעכילרעדנואוו רעד ףיוא ןעקוק ןוא טפול רעטֿלַאק

 םורא .גנוטיידעב רעדנוזעב ַא סעּפע טַאהעג םהיא רַאפ טציא טָאה סָאװ ,ןערעטש |

 ןעבָאה ןעקָאלג ,רעשַאוו-נעליד איד ןופ ?עמוט ַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה רהוא ןעביז

 זַא ,טלהיפרעד טאה ןיוועפ ןוא טסניד-סעטָאנ ַא סעּפע וצ ןעגנילק וצ ןעביוהעגנָא

 ,רעטסנעפ ןופ לעטרעפ םעד טכַאמרעפ טָאה רע .ןערעירפ וצ ןעביוהעגנָא טָאה רע

 .סַאג רעד ףיוא סיורא זיא ןוא ןעשַאװעגנייא ךיז טָאה
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15. 

 ,ןעדנוטש ייווצ ןעטסעדנימ ןעבעלרעביא ךָאנ ףרַאד רע .,ןָאיזיװ -ַארּפ ךָאנ ןעגנַאגעג זיא רעכוק רעד ןוא ,ןענַאטשעגפיױא סָאװ-רוג ןעמ זיא זיוה ןיא .זיוה סיקצַאברעשטש וצ ןעגנַאגעגוצ לָאמ ןעטייווצ םוצ זיא רע ןעוו ,ןעיינ ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא סע .ןהעגוצמורַא ,ןעסיורד סיורא רעדיוו זיא ןוא לעטנַאמ םעד ןהָאטעגנָא טָאה ,שטעליוק םעד טײּפשענסיױא טָאה רע .שטעליוק קיטש םעד טימ ןהָאט וצ סָאװ ,טסואוועג טינ ןיטולחל טָאה ליומ ןייז רעבָא ,ליומ ןיא שטעל -יוק קיטש ַא ןעמהענניײרַא ןוא עעּפַאק ןהָאט ּפוז ַא טפורּפעג טָאה ןיוועק .עעפַאק ןענַארטעגניירַא םהיא רַאפ טָאה ,רָאגעי טינ ןיוש ,ײקַאל-גָאט רעד .עעפַאק ןעגנַאל -רעד ךיז ןעסייהעג טָאה ןוא רעמונ ןייז ןיא ןיירא זיא ,קירוצ קעווַא זיא רע  .ןעפ' -ָאלשעג טָאה סעלַא ןוא ןעטָאלשרעּפ ןעוועג ןענייז ןעריהט ענדַארַאּפ איד  .זיוה סיקצַאברעשטש וצ קעװַא זיא ןיוועל ,רעעל ןעוועג ךָאנ ןענייז ןעסַאג איד
 .ןעטייז עדייב ןיא ךיז גידנעקוקמוא ןוא רעגייז ן'פיוא גידנעקוק עלייוו עדעי ,ןעסַאנ איד רעביא ןעגנַאגעגמורַא טייצ עגירביא איד זיא רע .,ןייז גיטיוג זיױלב לָאז סע ביוא ,ץַאלּפ ןופ זיוה ַא ןעקורבָארַא טנַאקעג טלָאװ רע זא ,ךיוה רעד ןיא ןעהילפ ליפא טלָאװ רע זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע ,ןהָאט סעלַא ןָאק רע זַא ,טלהיפעג טָאה רע ןוא ןעלוקסומ ענייז ןופ גנונ -נערטשנא רעטסעדנימ רעד ןהֶא טגעװַאב ךיז טָאה רע : רעּפרעק ןופ גיגנעהבַאנוא גידנעטשלָאפ ךיוא טלהיפעג ךיז טָאה רע רונ ,טלהיפעג טינ לָאמ ןייק רעהירפ ףיז טָאה רע איוו ,דנוזעג ןוא שירפ רונ טינ טלהיפעג ךיז טָאה ןוא טסָארפ ןיא רענענהָאטעגסױא ןַא ןעדנוטש עכילטע טכַארברעפ טָאה ,טכענ ייווצ ןעפָאלשעג םינ ,גָאט ןעצנַאג ַא ןעסעגעג טינ טָאה רע ,ןעבעל ןופ ןעדנעטשמוא עלעירעטַאמ איד ןופ ןעסָאלשעגסיױא ןעצנַאג ןיא טלהיפעג ךיז טָאה רע ןוא טסואוועבנוא ןיטולחל טבעלעג ןיוועל טָאה הירפ-רעד-ןיא ןעצנַאג םעד ןוא טכַאנ עצנַאג איד
 .החמש ןופ טנייוואוצ ךיז טָאה ןוא טכַאל -וצ ךיז טָאה ןיוועל זַא ,טוג ךילנהעוועגנוא ױזַא ןעוועג זיא סעלַא סָאד .ךעלצעלּפ איד ןערָאװעג טלעטשעגסיורא ןענייז סע ןוא םיורב ןעטקאבעג ןופ חיר רעד ךיז ןהָאטעג היצ ַא טָאה רעטסנעפ ןופ ןוא ,ןגוז רעד ןיא גידנעצנעלג ,ףיורא ןהָאטענ רעטַאלפ א ןוא ןעלנילפ איד טימ ןהָאטעג קאנק ַא טָאה ביוט א ; ןעניוועל ףיוא - ןהָאטעג קוק ַא גידנעלכיימש טָאה ןוא ביוט ַא וצ ןעפַאלענוצ זיא לעגניא ַא : טייצ ןייא ןיא ןעוועג זיא סעלַא סָאד .סנעזעוו עשידרע ןייק טינ ןעוועג ןענייז רעדניק איד ןוא ןעביוט איד ,ךעלצעלּפ איד .טרהירעג רהעז םהיא טָאה סעלַא סָאד ,טלעטש -עגסיוא טָאה דנַאה ענעהעזעגנוא ןַא עכלעוו ,ענעטָאשעב להעמ טימ ךעלצעלּפ איד ןוא ,רַאוטָארט ן'פיוא ְךַאד ןופ ןעגױלפעגבָארַא ןענייז סָאװ ,ןעביוט איד ,פהוש ןיא ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,רעדניק איד סנרעדנוזעב .ןעהעזעג טינ רהעמ ?הָאמ ןייק ןיוש ךָאנרעד טָאה רע סָאװ ,טלָאמעד רע טָאה ןעהעזעג ןוא
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 ,לעסעג םענטעזַאנ םיצ !עגנַאגעגוצ זיא רע זיב זיירק ןעסיורג ַא גידנעכַאמ
 ךיז ןעבעל גידנעגײלסעװַא ןוא לעטָאה ןייז וצ קירוצ ןהָאטעג רהעק ַא ךיז רע טָאה
 ,ףלעווצ ןערעוו טעוו סע זיב טרַאוװעג טָאה ןוא טצעזעג ךיז רע טָאה ,?ערענייז םעד

 ןעגעװ ןוא ןענישַאמ ןעגעוו טדערעג סעּטע ןעמ םָאה רעמיצ ןעטייווצ םעד ןיא
 ייז .טסוה ןעגיהירפ-רעד-ןיא םעד טימ טסוהעגבָא ךיז טָאה ןעמ ןוא יירערַאנבא

 איד .ףלעווצ ףיוא דלאב ןיוש ןעזייוו רעזייוו איד זַא ;ןענַאטשרעּפ טינ ןעבָאה
 .קינאג ן'פיוא סיורא זיא ןיוועל ןוא ףלעווצ וצ ןעמוקעגוצ ךילדנעי ןענייז רעזייוו

 - ןעבָאה רע'םינּפ עכילקילג טימ .טסואוועג סעלַא םינּפַא ןעבָאה סעקישטזאווזיא איד
 י ןעבָאה ןוא ךיז ,ןעשיווצ ךיז גידנערעּפמַאה ,ןעניוועל םורא ןעכילקעגמורַא ךיז יז

 ,גנונידעב רעייז טגיילעגרָאפ
 .ירַאפ ןוא סעקישטזָאוװזיא עגירעביא איד ןעצעלרַאפ וצ טינ גידנעכוז

 - בענייא ןעמינענ ןיוועל טָאה ,ןערהָאפ ךיוא ייז טימ טעוו רע זַא ,ייז גידנעכערּפש

 - ןעוועג זיא קישטזָאװזיא רעד .,סיקצַאברעטש איד וצ ןערהָאפ םהיא ןעסייהעג ןוא
 ןופ טקורענסױרַא ךיז טָאה סָאװ ,דמעה ןופ רענלָאק ןעסייוו ןייז ןיא טכַארּפ ַא
 -יטפערק ,ןעטיור ,םענעסָאגעגנָא ןייז םורא ןעניוצעגנָא ןוא ןַאטּפַאק ןייז רעטנוא

 - ַאזַא ףיוא ,ענהעש ,עכיוה ַא ןעוועג זיא לעטילש סקישטזָאוװזיא םעד ןעקַאנ ןעג
 רעד ןוא ,ןערדָאפעג טינ רהעמ להָאמ ןייק ןיוש ךָאנרעד ןיוועל זיא רענהעש

 רעבָא ךיז טָאה ,ןעפיול וצ טגניירטשעגנָא ךיז טָאה ,רעטוג א ןעוועג זיא דרעפ
 סיקצַאברעשטש ואוו ,טסואווענ טָאה קישטזָאװזיא רעד .טרָא ןופ .טקורעג טינ
 . טעדנורעגסיוא ןױשרַאּפ ןייז רַאפ טקעּפסער רעדנוזעב ַא טימ טָאה רע ןוא זיא ןיוה
 / קירוצ ףיוא ןהָאטעג טלַאה ַא רע טָאה ,"ורּפט, גיד' נהָאט גָאז ַא ןוא דנעה איד
 סָאד .טסואוועג סעלַא אמתסמ ןיוש סָאה ייקאל סיקצַאברעשטש .רהָאּפוצ םייב
 א טָאה רע איוו ןופרעד ןוא ןעניֹוא עגידלעכיימש ענייז ןופ ןעהעז טנַאקעג ןעמ טָאה

 0 : ןהָאטעג גָאז
 : -שטיוועירטימעד ןיטנאטסנַאק .,ןעוועג טינ זנוא ייב גנאל ןיוש ,ונ --

 "סיוא :טָאה סע איו .,זיא רע רונ ,טסואוועג סעלא רע טָאה רונ טינ
 ,החמש ןייז ןעטלַאהעב וצ טכוזעג טָאה ןוא החמש ןייא ןיא ןעוועג ,ןעהעזעג

 ןענאטשרעּפ טָאה ןוא ןעניוא עטלא ,עדלימ ענייז ןיא ןהָאטעג קוק ַא טאה ןיוועל

 | ,קילב ןייז ןיא סעיינ סעּפע רָאג
 יי ? ףיוא ןיוש ייז ןענייז ---

 - ןעוו ,גידנעלכיימש טגַאזעג רע טָאה -- ַאד טזָאל סָאד ןוא .? עטטיב -- |
 עג סעּפע טָאה סָאד .לעטיה איד .ןעמהענ ןערהעקמּוא טלָאװעג ךיז טָאה ןיוועל

 יי | | .גנוטיידעב ַא טָאה
 - ןהָאטעג גערפ ַא . טָאה --- ט ךייא ןענעוו ןעדלעמ רהיא טסייה ןעמעוו הי |

 קי דיע | | | | | = .ייקאל רעד
 | טָאה -- , 4 רעטכָאט רעד . .. . טסריפ םעד . ןיטסריפ רעד ---

 | -  .ןיועל טגָאזעג

 י ?עזאמדאמ ןעוועג זיא ןעהעזרעד טָאה רע ןעכלעוו ,םינּפ רעטשרע רעדי
 רע  .טניישעג טָאה םניּפ רהיא ןוא לאז ןיא ןעננאגעגכרוד זיא איז .ס'ןָאניל

 .ךיז טָאה רהיט רעד רעטניה איוו ןעדייר ןעביױהעגנָא רהיא טימ סָאוװ-רונ טָאה
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 ערנואוושרעפ זיא ןאניל לעזאמדאמ ןוא דיילק א ןופ ןעשיור סָאד טרעהרעד

 ןעטנעהאנ ם'ןופ קערש-סנעדיירפ ַא טלהיפרעד טָאה רע ןוא ןעניוא ס'ןיוועל ןופ
 טעקראּפ ן'רעביא טרעהרעד ךיז טָאה קעווא זיא ןאניל לעזאמדאמ רונ איו  .קילג
 - ,ןיילא רע ,ןעבעל ןייז ,קילג ןייז ןוא ,עטכייל ןוא עלענש ,טירט עלענש-עלענש
 .גנאל יװַא טשניוועג ןוא טכוזעג טָאה רע טָאוװ סָאד ,ןיילַא םחיא ןופ עטסעב סָאד
 טָאה רונ ,ןעגנאגעג טיג זיא איז .םהיא וצ טרעטנהענרעד לענש-לענש ךיז טָאה
 | .טפארק רענעהעזעגנוא ןא טימ םהיא וצ ןענַארטעג ךיז

  -רעד ,ןעניוא עכילטייהרהאוו ,ערהאלק ערהיא זיולב ןעהעזעג טָאה רע
 .ץרַאה ןייז טְלעיפעגנָא טָאה עכלעוו ,ריירפ-סעבעיל רעבלעזרעד ןופ ענעקארש

 :ידנעדנעלב ,רעטנהענ ןֹוא רעטנהעג ץלא ןעטכיולעג ןעבָאה ןעניוא עגיזָאד איד
 םהיא ןעבעל טלעטשעגנָא ךיז טָאה איז .טייקגיטכיל-םעבעיל רעַײז טימ םהיא
 ןעבָאה ןוא ןעביוהעגטיוא ךיז ןעבָאה דנעה ערהיא .םהיא גידנערהירעב ,אפונ
 . יי | .ןעלסקא איד ףיוא םהיא ןעזָאלעגכָארַא ךיז

 .ןעפַאלעגוצ ןיא איז : טנָאקענ טָאה איז סָאװ סעלַא ןָאהטעג טָאה איז
 רע .ךיז גידנעהערפ ןוא גידנערעטיצ ןעבענעגרעביא םהיא ךיז טָאה ןוא םהיא ֹוצ

 רעכלעוו ,?ליומ רהיא וצ ןעמיק ענייז טקירדעגוצ טָאה ןוא ןעמונעגמורַא איז טָאה
 .שוק ןייז טכוזעג טָאה

 ןעצנאג םעד טָאה ןוא טכַאנ עצנאג איד ןעפַאלשעג טינ ךיֹוא טָאה איז
 םהיא ףיוא טראוועג הירפ-רעדדןיא

 ןענייז ןוא גימיטשנייא לעמייװצ םוש ןהָא ןענייז רעטאפ ןוא רעטומ רחיא

 איד ןיילַא טָאה איז .טראוועג םהיא ףיוא טָאה איז  .קילג רהיא ןופ ךילקילג
 איז .םענייז ןופ ןוא קילנ רחיא ןופ הרושב איד ןעגָאזנָא םחיא טלָאװעג עטשרע
 :נעקנייד טהערפעג דיז טָאה ןוא ןענעגעגעב וצ םהיא ןיילַא טיירבעגרָאפ ךיז טָאז
 .טָאה ןוא טמהעשעג ךיז טָאה ןוא טרעטיצעג טָאה ןוא ןהָאט סע טעוו איז זא גיר
 .טירט ענייז טרעהרעד טָאװ איז .ןהָאט טעװ איז סָאװ ,טסואוועג טינ ןיילַא
  לעואמדאמ ןענַאװ זיִב ,רהיט רעד רעטניה טראוועג טָאה ןוא עמיטש ןייז ןוא
 ,גידנעטכארט טינ ,איז ןוא ,קעווַא זיא ןאניל לעזאמדאמ .קעווא טעװ ןאניק
 איז סָאװ ,סָאד ןהָאטעג טָאה ןוא םהיא וצ ןעגנאנעגוצ זיא ,ךיז גידנעגערפ טינ

 | .ןהָאטעג טָאה
 םהיא גידנעמהענ טגָאזעג איז טָאה -- } אמאמ רעד וצ ןהעג רימָאל ---

 ,ראפרעד ױזַא טינ ,ןעגָאז טנַאקעג טשינרַאג גנאל טָאה רע ,דנַאה רעד ראפ
 ןופ טייקנעבייחעג איד ןעבראדרעפ וצ רעטרעוו טימ ןעבָאה ארומ לָאז רע לייוו
 ,ןעגָאז םעּפע ןעלעוו טגעלפ רע רונ איוו ?ייו ,ראפרעד רהעמ רונ ,ל?חיפעג ןייז
 /ןעסיײרסױרַא םהיא ייב ךיז ןעלעוו רעטרעוו טאטשנא ןַא ,טלהיפעג רע טָאה
 | .ןהָאטעג שוק ַא ןוא דנַאה רהיא ןעמונעגנָא טָאה רע .קילג ןופ ןערהערט

 -עג רע טָאה -- 3 תמא ןא ןיא סָאד זא ,ןייז ךילגעמ סָאד לָאז --
 אוד דא ןעבילג טינ ןָאק ךיא -- עמיטש רעטקיטשרעפ א טימ ךילדנע טנָאז
 / .ךימ טסבעיל

 . ףיױא ןוא 'אוד, ןייז ףיוא לעכיימש ַא טימ טרעפטנעענ טָאה איז
 ,רהיא ףיוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה רע רעכלעוו טימ ,טייקגידוועמחעש רעד
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 ךיא -- לופסננוטיידעב ןוא םאזגנאל טרעפטנעעג איז טָאה -- ! אי --
 | | | ! ךילקילג יוזא ןיב

 -טסַאג ןיא ןיירַא םהיא טימ איז זיא דנַאה ןייז גידנעזָאלסױרַא טינ

 -בֶא לענש ןעביוהעגנָא איז סָאה ןעהעזרעד ייז טָאה ןיטסריפ איד איו .רעמיצ
 ,טכאלוצ םעד ךָאנ ךיילנ ןוא ,טנייוואוצ דלאב ךיז טָאה ןוא ךיז ןעמעהטאוצ
 ןיא רהיא ןופ טראוווע טינ טָאה ןיוועל עכלעוו ,עטירש עשינגרענע טימ ןוא

 שוק ַא םהיא טָאה ,ּפָאק ןייז טּפַאכעגמורַא טָאה ,ןעניוועל וצ ןעפַאלעגוצ איז
 .ןעקַאב ענייז ןערערהט ערהיא טימ טצענעב ןוא ןהָאטעג

 ךיא .איז בעיל !ךימ טהערפ סָאד איוו ! טגידנעעג סעלַא סע טסייה ---
 2 | ! יטיק . . . טהערפרעד ןיב

 ,טסריפ רעטלַא רעד ןהָאטעג גָאז ַא טָאה -- ! טנעדרָאעגנייא ךיז ךיג --- |
 ןעגיוא ענייז זַא ,טקרעמאב סָאה ןיוועל רעבָא ; גיטליגכיילג ןייז וצ גידנעכוז
 סָאד בָאה ךיא -- טעדנעוװעג םהיא וצ ךיז טָאה רע ןעוו ,טכייפ ןעוועג ןענייז
 גידנעמהעננָא טסריפ רעד טגָאזעג טָאה -- ןעשנואוועג ױזַא דימת ןוא גנאל ןיוש
 ,וליפא טלָאמעד ךָאנ בָאה ךיא --- ךיז וצ ןעגיוצעגוצ םהיא טָאה ןוא דנַאה ס'ןיוועל

 . . . טָאה עגיניזטכייל עגיזָאד איד ןעוו
 ערייב ערהיא טימ טָאה ןוא יטיק ןהָאטעג יירשעג ַא טָאה -- ! אּפאַּפ --

 | | .ליומ ןֹייז טקעדרעפ דנעה

 ...רהעז ,רהעז ןינ ךיא -- טגָאזעג רע טָאה -- ! טינ ?עװ ךיא ,ונ --
 . . . ןיב ךיא רַאנ ַא ראפ סָאװ ,ךא . . . ןעדירפוצ

 איד ,םינּפ רהיא ןהָאטעג שוק ַא טָאה ,יטיק ןעמונעגמורַא טָאה רע
 | .ט'םלצ'עגרעביא איז טָאה ןוא םינּפ םעד רעדיוװ + ,דנַאה

 ןעגיזָאד םעד וצ עבעיל ןופ להיפעג סעיינ ַא טּפַאכעגנָא טָאה ןיוועל ןוא

 "עב בעיל טָאה רע ; דמערפ ץנאג ןעוועג רעהירפ םהיא זיא רעכלעוו ,,ןעשנעמ
 ןייז טשוקעג ךילטרעצ ןוא גנאל טָאה יטיק איוו גידנעהעז ,טסריפ םעד ןעמוק

 .דנַאה ענישיילפ

16. 

 -יימשעג טָאה ןוא ג זנענייווש לעטופ ןיא ןעסעזעג זיא ןיטסריפ איד
 ןענַאטשעג ןיא יטיק .רהיא ןעבעל טצעזעג ךיז טָאה טסריפ רעד ; טלעכ
 .ןעבָאה עלא  .,דנַאה ןייז גידנעזָאלסױרַא טינ ץלַא ,לעטופ סרעטאפ םעד ןעבעל
 | | .ןעגיוושעג

 טימ ןעפורעגנָא סעלַא טָאה סָאװ ,עטשרע איד ןעוועג זיא ןיטסריפ איד
 -ארפ-סנעבעל ןיא ןעקנאדעג ןוא ןעלהיפעג עלַא ןעגָארטעגרעביא טָאה ןוא ןעמענ
 -נָאז טונימ רעטשרע רעד ףיוא ןעזיוועגסיוא סע טָאה ךיילנ ןעמעלא ראפ ןוא ןעג

 | | ,ךילסורדרעפ ראגָאז ןוא ראברעד
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 ,גנירהעלקרע ןַא ןעכַאמ ןוא ייז ןעשנעב ךָאד ףרַאד ןעמ ? עשזדןעוו --
 ? רדנאסקעלא ,אוד טסקנייד איוו ? הנותח ןייז טעװ ןעוו ןוא

 גידנעזייוונָא טסריפ רעטלַא רעד טגָאזעג טָאה -- ןײלַא ךָאד רע זיא ָאד --
 .ןָאזרעּפ-טּפיױה איד ָאד זיא רע --- ןעניוועל ףיוא

 רריא ביוא .ןעגרָאמ -- גידנערעוו טיור ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ? ןעוו --
 ןעגרָאמ ןוא הכרב סנרעטלע איד טנייה ןייז ןָאק ןעגעוו טניימ ןופ זיא ,ךימ טגערפ
 ,הנותח איד

 .ןעטייהמוד ,רעש ןָאמ ,ףיוא רעה ,וג --
 ,םורַא ךָאװ ַא ןיא ןייז לָאז --
 ,רעגיניזנהַאװ ַא איוו רָאג ךָאד זיא רע ---
 ? ןייז ןענָאק טינ סָאד לָאז סָאװ רַאפ ,ןיינ --
 -כיימש ךַאלהערפ רעטומ איד טגָאזעג טָאה -- ! רעבָא ךָאד טכַארטעב --

 | ? ןדנ ןוא -- שינעלייא ןייז ןופ גידנעל
 ,ןעכַאז עֶלַא איד ןוא הכרב סנרעטלע ןוא ןדנ ןעד ןָאק ,סנעגירעביא רונ -- ןיוועל ןהָאטעג טכַארט ַא טָאה ---  ןעכַאז עלַא איד ןוא ןדנ ןייז ךיוא ןעד טעוו,

 טָאה רע -- ! ןעגידעש טינ קילג ןיימ ןָאק ךַאז ןייק ? קילג ןיימ ןעדַאש סָאד ןָאק
 --- רנעגידיילעב ןעמוקעגסיוא טינ רָאג רהיא רַאפ ןיא סעינָאמערעצ עלַא איד ןעג -עוו ןוא ןדנ ןעגעוו קנַאדעג רעד זַא ,טקרעמַאב טָאה ןוא יטיק ףיוא ןהָאטעג קוק ַא
 ,ןהָאטעג טכַארט א רע טָאה ,"ױזַא ךָאד ןעמ ףרַאד אמתסמ

 --- שנואוו ןיימ טגָאזעגסיױרא זיולב בָאה ךיא ,טינ ךָאד סייוו ךיא --
 : ,טגידרלושטנע ךיז רע טָאה

 | | .סע טביילב ױזַא ,ןערחעלקרע לעיציּפָא סָאד ןעמ ןָאק ?ייוורעד .ּךיז ןייז בשימ ךָאנ םעד ןעגעוו ריס ןעלעוו --
 ןהָאטענ שוק ַא םהיא טָאה ,ןַאמ םעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןיטסריפ איד

 -בעילרעפ רעננוי ַא איוו טשוקעגנָא ךילטרעצ להָאמ עבכילטע איז טָאה ןוא ןעמונ -ענמורא איז טָאה ,ןעטלאהעגקירוצ איז סָאה רע רעבָא ,ןהעג טלָאװעג טָאה ןוא
 טרעטנאלּפרעפ עלייוו ַא ךיז ,ןעזיוועגסיוא טָאה סע איוו ,ןעבָאה עטלַא איד ,רעט
 ,רעטכָאט רעייז זיא.סָאד רעדָא עטבעילרעפ איד סָאד ןענייז ייז ביוא ,טמיטשעב הוא טסואוועג טינ ןעבָאה ןוא

 -וצ ןיוועל זיא ,ןעגנַאגעגסיױרא ןענייז ןיטסריפ רעד טימ טסריפ רעד ןעוו
 ךיז טציא ןיוש טָאה רע .דנַאה רהיא ןעמונעגנָא טָאה ןוא הלכ ןייז וצ ןעגנַאגעג
 .ןעוועג גיטיונ זיא סָאװ ,סָאד טינ רָאג רע טָאה טגָאזעג רעבָא .רהיא ןעגָאז וצ סָאװ לעיפ ,לעיפ טַאהעג טָאה רע .ןעדייר טנָאקעג טָאה ןוא טשרעהַאב

 .ךַאז עטרעשַאב א זיא סָאד זַא ,ביולג ךיא -- טגָאזעג רע טָאה --- רעכיז ןעוועג גידנעטש ךיא ןיב ןעצרַאה ןיא ףעיט רעבָא } טפָאהעג טינ לָאמ ןייק בָאה ךיא !ןייז ױזַא םעוו סע זַא טסואוועג בָאה ךיא ---
 טימ ןעסָאלשטנע ןהָאטעג קוק א םהיא ףיוא טָאה ןוא טלעטשעגבָא ךיז טָאה איז --- ...טלָאמעד ךָאנ וליפא בָאה --- טגָאזעג איז טָאה -- ? ךיא ןוא --

 ףייא ןיולב טבעילעג גידנעטש בָאה ךיא ,קילג ןיימ ןעסיוטשעגבָא ךיז ןופ בָאה ךיא ןעוו טלָאמעד וליפַא --- רעטייוו גידנעגָאז ,ןעניוא עכילטייהרהַאוו ערהיא
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 סָאד רהיא טנָאק ...ןעגָאז זומ ךיא .ןעסירעגניה ןעוועג ןיב ךיא רעבָא ,םענייא

 0 0 / +?ןעסעגרַאפ
 סעלעיפ רימ טזומ רהיא .ןעטוג וצ ןעוועג אקוד זיא סָאד ַא ,ןייז ןָאק סע --- יי

 | | ....ןעגָאז ךייא זומ ךיא .ןעהייצרעפ

 רַאפ טנעכערעג םָאה רע סָאװ ,ןעכַאז איד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד

 דַאז ייווצ היא ןענָאז וצ ןעסָאלשעב ךיז ייב טָאה רע .ןעלהעצרעד וצ רהיֵא גיטיונ

 . זיא רע זַא ,סנעטייווצ ןוא ,זיא איז איוו ,ןייר ױזַא טינ זיא רע זַא ,סנעטשרע : ןעכ

 ,טנעכערעג םָאה רע רעבָא ,סענעמוקבָא ןַא ןעוועג זיא סָאד .רעגיביולג ןייק טינ

 0 . .ןעכַאז עדייב ןעגָאז וצ רהיא ביוחמ זיא רע זַא
 .טגָאזעג רע טָאה --- 1 ךָאנרעד ןייז לָאז ,טציא טינ ,ןייג --

 ןייק רַאפ בָאה ךיא .ןעגָאז סָאד רימ טזומ רהיא רעבָא ,ךָאנרעד ,טוג --

 -עג סעלַא ןיוש ךָאד זיא טציא .ןעסיוו סעֶלַא ףרַאד ךיא .טינ ארומ ןייק ךַאז

 . | : - .,טגידנע

 י | : טגָאזרעד טָאה רע

 לָאז ךיא רעכלעוו ַא ןעמהענ ךימ טעוװ רהיא זַא ,סָאד טגידנעעג סיוועג --- | יי

 | ? אי ...4 ןענָאזבָא טינ רימ ןופ ךיז טעוו רהיא ....ןייז טינ

 יי | | .אי ,אי -- ||

 עכלעוו ,ןאניל לעזַאמדַאמ ןופ ןערָאװעג ןעפירעגרעביא זיא ךערּפשענ רעייז = |

 זיא ןוא טלעכיימשענ ךילטרעצ ךָאד רעבָא ,טייהרעטלעטשרַאפ ?הָאובָא ,טָאה

 טַאהעג טייצ טינ ךָאנ טָאה איז .ןירעליש עטבעילעג רהיא ןערילוטַארנ ןעמוקעג

 ןענייז ךָאנרעד .ןערילוטַארג ןעמוקעגניירַא ןענייז רעניד איד איו ,ןעגָאזוצסױרַא

 רעכילקילג רענעי ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ,עטדנַאװרעפ ןערהָאפוצ ןעמוקעג

 .הנותח רעד ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא זיב סיורא טינ זיא ןיוועל ןעכלעוו ןופ ,לעמוט

 רעבָא ,גילייווגנַאל ןוא םעווקעכנוא סעּפע ןופרעד טלהיפעג גידנעטש טָאה ןיוועל

 . רעסערג ןוא רעסערג ץלַא זיא ןוא ןעניוצעג ךיז טָאה קילג ןופ גנוגניירטשנא איד

 יי א יי .ןערָאװעג |
 לעיפ סעּפע ךָאנ ךיז טרעדָאפ םהיא ןופ זַא ,טלחיפעג גידנעטש טָאה רע

 ןהָאטעג טָאה רע רעבָא ,ןהָאט וצ איו טינ סייוו ןוא ןהָאט ףרַאד רע סָאוװ ןעכַאז

 - רע .קילג ןעבעגעג םהיא טָאה סעלַא סָאד ןוא ,טגָאזעג םהיא טָאה ןעמ סָאװ סעלַא

 איד זַא ,םיכודיש ערעדנַא וצ ךילנהע ןייז טינ טעװ ךודיש ןייז זַא טניימעג טָאה !

 ןעלעוו סעינָאמערעצ-הנותח ןוא םיכודיש ןעסילש ןופ ןעדנעטשמוא עכילנהעוועג

 .םָאװ ,טימרעד ךיז טָאה טגידנעעג רעבָא ,קילג רעדנוזעב ןייז ןעברַאדרעּפ זיולב

 זיולב ןופרעד זיא קילג ןייז ןוא ,ערעדנַא סָאװ ,עגיבלעז סָאד ןהָאטעג טָאה רע

 ,קילג רעדנוזעב א רהעמ ןוא רהעמ ץְלַא ןערָאװעג זיא ןוא ןערָאװעג טרעסערגרַאפ

 | .ךיילג טינ ןענייז ערעדנַא ענייק ןעכלעוו וצ ,קילג ןייז |
 ןאניל לעזאמראמ טגאזעג טָאה --- ןעטקעפנאק ןעסע רימ ןעלעוו טציא ---=

 | . .ןעטקעפנַאק טפיוקעגנייא ןוא ןערהָאפעג זיא ןיוועל ןוא

 "וב ןוא --- יקסשזאיווס טגָאזעג טָאה ,ןרעג רהעז ןיב ךיא ,ערילוטארג ---| |

 | .ןענימָאפ ייב ןעלעטשַאב וצ ךייא ךיא הטַאר זעטעק

 .ןענימָאפ וצ ןערהָאפעג זיא ןיוועל ןוא --- ? ןעבָאה סָאד ןעמ ףרַאד ---
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 /ןעלעוו סע םוראוו ,דלעג ןעהייל ףרַאד ןעמ זא ,םהיא טנָאז רעדורב רעד
 | ...תונתמ ,תואצוה עסיורג ןייז

 | ,עדלופ וצ ןעננורפשעג זיא רע ןוא 1: תונתמ ןעמ ףרַאד --

 רע טָאה ןעדלופ ייב ןוא ןענימָאפ ייב ,יירעטידנאק ןיא ,םוטעמוא ןוא

 ןוא טהערטרעד םהיא טימס ךיז טָאה ןעמ ,טראוורע םחיא טָאה ןעמ זַא ,ןעהעזעו
 .געט עגיזָאד איד ןיא סעלַא ןוא עלַא ױזַא ;} קילג ןייז ןופ ןעביוהעג ךיז טלהיפ ןעמ
 רונ ,טבעילעג זיולב טינ עֶלַא ןעבָאה םהיא סָאװ סָאד ןעוועג זיא ךילנהעוועגנוא
 .-םיילג ןוא טלַאק ,שיטַאּפמיסנוא ןעוועג רעהירפ ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ איד ןליפַא
 טימ ךיז ןהעגעב ןוא םהיא ןעגלָאפ ,םהיא ןופ טקיצטנע רָאג טציא ןענייז ;גיטלינ
 -בילקילג רעד זיא רע זַא ,גנוניימ ןייז םלייהטעג ןעבָאה ןוא ךייוו ,לעדייא םהיא
 ,טייהנעמָאקלָאפ עטסכעה איד זיִא סָאװ ,הלכ ַא טגירק רע םוראוו ,שנעמ רעטס

 / טָאה ןָאטסדראנ ןיפערג ןעוו ןוא .יטיק טלהיפענ ךיוא טָאה עניבלעזסָאד
 .רַאפ ןעשנואוועג טָאה איז זַא ,םעד ןענעוו גנוטיידנָא ןַא ןעכַאמ וצ טביולרע ךיז
 טָאה ןוא ןערָאװעג טכַארבעגפיוא ױזַא יטיק זיא ,סערעסעכ סעּפע וליפא רהיא
 טלעו רעד ףיוא רָאג ןיא סערעסעב ןייק זַא ,ןעזיוועג גנוגייצרעביא ַאזַא טימ

 -עװנַא סיטיק ןיא ןוא ןענעקרענא טזומעג סָאד טָאה ןָאטסדראנ ןיפערג זַא ,ָאטינ
 ןהָאט ?עכיימש 8 טינ לָאז ןוא ןעניוועל טנעגענעב טינ לָאמנייק איז טָאה טייהנעז

 ,גנוקיצטנע ןומ
 ,גנורהעלקרע איד ןעוועג זיא סָאד ןוא ןעוועג זיא סינגייארע ערעווש ןייא

 .טימ ןעטלַאהעג הצע ןַא ךיז סָאה רע ,ןעכַאמ וצ ןעכָארּפשרעפ רחיא טָאה רע סָאו
 ןיטיק ןעבעגענרעביא רע טָאה ,סינביולרע ןייז גידנעמוקעב ,ןוא טסריפ ןעטלַא םעד
 -עג םהיא טָאה סָאװ סָאד ןעבירשרעפ ןעוועג זיא סע ןעכלעוו ןיא ,ךוב-עגַאט ןייז
 ןעניז ןיא :גידנעבָאה .ךוב-עגַאט םעד טלָאמַאד טרחיפעג עקַאט טָאה רע ,טרעטַאמ

 ןוא דלושנוא-טינ ןייז : ןעכַאז ייווצ טרעטַאמעג ןעבָאה םהיא ,חלכ עגיטפנוקוצ ןייז
 זיא ערגיביולנ ןייק טינ זיא רע זַא רהיא רַאפ ךיז ןייז הדומ ןייז ,ןעביולג-טינ ןייז
 להָאמ ןייק סָאה ,זעיגילער ןעוועג זיא איז ,תמא ,טקרעמעבנוא ןעגנַאנעגייברעפ
 .עכילרעסיוא ענייז רעבָא ,ןָאינילער ןופ ןעטייהרהַאװ איד ןיא טלעפייווצעג טינ
 רהיא טימ טָאה איז .טרחיררעפ טינ ראָאה ַא וליפא רָאנ רהיא טָאה תוסרוקיּפא

 ,סָאד ןענופעג איז סָאה המשנ ןייז ןיא ןוא המשנ עצנַאנ ןייז ןעחעזעג עבעיל |
 .טפור המשנ רעד ןופ דנַאטשוצ ַאזַא סָאװ סָאד ןוא ; טשניוועג טָאה איז סָאװ

 ,גנורהעלקרע רעדנַא איד .לַאגע ץנַאג ןעוועג רהיא רַאפ זיא סָאד ,ןעביולגנוא ןעמ
 .ןערהערט ערעטיב טכַארבעג רהיא טָאה ,רעבָא

 -ענַאט ןייז ,ףּפמַאק ןעכילרעניא ןהֶא טינ ,ןעבעגעגרעביא רהיא טָאה ןיוועל
 ןייז סינ ןעפרַאד ןוא טינ ןָאק רהיא ןוא םהיא ןעשיווצ זַא טסואוועג טָאה רע .ךוב

 טָאה רע ;ןהָאט רע הרַאד ױזַא זַא ,ןעסָאלשעכ רע טָאה םורַאד ןוא ,תודוס ןייק
 טינ ךיז טָאה רע ,ןעקריוו ןַאק סָאד איו ,ןעבעגעג טינ גנונעכער ןייק רעבָא ךיז
 טימ ןהענ רָאפעב ,דנעבַא ןיא זיא רע ןעוו ,ןַאד זיולב .רהיא ןיא ןעגָארטענרעכירַא
 ַא איז ןעהעזרעד סָאה ןוא רעמיצ רהיא ןיא ןעמוקענניירַא ,רעטַאעהט ןיא רהיא
 ןוא טמַאשרעפ רהיא טָאה רע סָאװ םירוסי איד ןופ ,עכילקילגנוא ןַא ,עטנייוװרַאפ

 ,םוהת םעד ןענַאטשרעּפ טשרע רע טָאה ,ןערעוו טכיררעפ טינ ןיוש ןָאק סע סָאװ !



 אנינעראק אננא

 רעשלעבייט רהיא ןופ טייהנעגנַאגרעפ עכילדנעש ןייז טלייהטעגבָא טָאה סָאװ
 : ,טַאהט ןייז רַאפ ןעקָארשרעד ךיז טָאה רע ןוא ,טייקנייר

 טָאה --- ! רעכיב עכילקערש עגיזָאד איד קעװַא טמהענ ,קעװַא טמהענ --
 רהיא רַאפ ןעגעלעג ןענייז סָאװ ,ןעטפעה איד ךיז ;ופ גידנעסיוטשבָא טגָאזעג איז
 ךָאד רעבָא זיא סע ,ןיינ ...! ןעבעגעג רימ ייז רהיא טָאה סָאװ וצ -- ,שיט ן'פיוא

 ןייז גידנעהעז ,םהיא ףיוא גידנעבָאה תונמחר טגָאזעג איז טָאה --- ,יוזא רעסעב
 | ! ךילקערש ,ךילקערש ךָאד זיא סָאד רעבָא -- גנולפייווצרעפ

 ךַאז ןייק טָאה רע .ןעניוושעג טָאה ןוא ּפָאק םעד ןעזָאלעגבָארַא טָאה רע
 | , .ןעגָאז טנָאקעג טינ

 ,טלעמרומעג רע טָאה -- ןעדייצרעפ טינ ?הָאמ ןייק רימ טעוװ רהיא ---
 !ךילקערש -:ָאד זיא סָאד רעבָא .טעהייצרעפ בָאה ךיא ,ןיינ ---
 טינ סָאה יודיו ןייז זַא ,סיורג יוזא ןעוועג קילג ןייז זיא ןעגעווטסעד ןופ

 .ינוריטַאש עיינ ַא ךָאנ סעּפע ןעבעגעגוצ טרהעקרַאפ טָאה רונ ,קילג םעד טרעטשעג
 טנעכערעג רהעמ ךָאנ ךיז רע טָאה ןָא ןַאד ןופ רעבָא ; טעהייצרעפ םהיא טָאה איז

 -עֶמ רענירדעינ ךָאנ דילטיז סָאה רע ; רדיא ןופ טבעילעג ןייז וצ הטרעוו טינ רַאפ
 -נעידרעפנוא ןייז טצעשעג רעכעה ךָאנ טָאה רע ןוא רהיא רַאפ ּפָאק ןייז טגיוב

 | .קילג ןעט

17, 

 -רָאפ ןענייז סָאװ ןעכערּפשעגנ איד גנורעניארע ןייז ןיא גידנעביילקרעביא |
 -ָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טָאה ,ןיקסנאלבא ייב גאטימ ןופ טייצ רעד ןיא ןעמוקעג
 איראד .לעטָאה ןופ רעמונ ןעמאזנייא ןייז ןיא קירוצ טרהעקענמוא דיז שטיוו
 ןעפורעגסיורא םהיא ןיא ןעבָאה גנוהייצרעפ ןעגעוו רעטרעוו סאנווָארדנאסקעלא
 ןָאיגילער עכילטסירק איד ןעסַאּפוצנָא טינ רעדָא ןעסַאּפוצנָא .סורדרעפ זיולכ
 טכייל יוזא ןָאק ןעמ רעכלעוו ןעגעוו ,עגַארפ ערעווש וצ ַא ןעוועג זיא ,לַאפ ןייז וצ
 -ענ שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןיוש טָאה עגַארפ עגיזָאד איד ןוא ,ןעדייר טינ
 ןייז וצ ןעסַאּפנא טינ ןָאיגילער עכילטסירק איד ןָאק ןעמ זַא ,ךילמענ ןוא ,טזייל
 חמ ןיא ןעבילבעג רעדנוזעב םהיא ייב ןענייז ךערּפשעג ןעצנַאנ םעד ןופ .לַאפ
 ַא איו םלעדנַאהעג טָאה רע, : ןיצווארוט ןעטוגנ ןעשירַאנ םעד ןופ רעטרעוו איד

 ןעבָאה עלַא ."ןעטיוט ַא טגײלענקעװַא ןוא ?עוד ַא ףיוא ןעפורעגסיורא ,טַאוװכ |

 טייקכילפעה סיוא סָאד ןעבָאה ייז םגה ,טַאהט רעניזָאד רעד טלהיפעגטימ םינּפַא
 .טגָאזעגסיורא טינ

 ןעגעוו ָאטינ זיא'ס ןוא ,ךַאז עטנידנעעג א ןיוש זיא סָאד ,סנעגירעביא,

 -נייד ןוא .שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טגָאזעג טָאה "ןעדייר וצ סָאװ לעיפ םעד

 ייא ,ןָאיזיװער רעד ןענעוו ןוא העיסנ רענעמונרעטנוא ןייז ןעגעוו זיולב גידנעק
  רעכלעוו ,רַאצייװש םעד ייב ןהָאטענ גערפ ַא טָאה ןוא רעמונ ןיא ךיז וצ ןיירַא רע
 זַא ,טרעפטנעעג טָאה רַאצייװש רעד .זיא ייקאל ןייז ואוו ,טיילנעב םהיא טָאה
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 -עג טָאה שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא .ןעגנַאגעגסיױרא סָאוװ-רונ זיא ייקאל רעד
 -עב ןעמונעג טָאה ןוא שיט םייב טצעזעג ךיז טָאה ,עעהט ךיז ןעגנַאלרעד ןעסייה
 .עזייר רעדנעהעטשרָאפעב ןייז ןופ טורשראמ םער ןעטכַארט

 -רונ ךיז טָאה סָאװ ,ייקאל ןייז טגָאזעג טָאה -- ןעמַארגעלעט ייווצ ---
 .סיורא סָאװ רונ ןיב ךיא ,ץנעלעכקע ,טעהייצרעפ -- טרהעקעגקירוצ סאו

 טָאה ןוא ןעמַארגעלעט איד ןעמונעג טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 וואמערטס זַא ,םעד ןעגעוו ןעוועג זיא עמַארגעלעט עטשרע איד : טנעפעעג ייז

 יײסקעלַא .ןעגירק וצ טפָאהעג טָאה ןינעראק עכלעוו ,עלעטש איד ןעמוקעב טָאה |
 ןוא ןערָאװעג טיור זיא ,עשעּפעד איד ןהָאטעג ףרָאװ א טָאה שטיווָארדנַאסקעלַא
 טינ ןעוועג זיא םהיא .רעמיצ ןרעביא קירוצ ןוא ןיה ןהעגמורַא ןעביוהעגנָא טָאה

 טָאה םהיא ןוא עלעטש איד ןעמוקעב טָאה ווָאמערטס סָאװ ,ךילסורדרעפ ױזַא|
 ייז ןעהעז איו ,ךילדנעטשרעפנוא ןעוועג זיא םהיא איו ,טעדיימעגסיוא ןעמ
 ןופ רעגינייוו זיא ןוא רעלּפאלּפ ַא ,ראיזארפ ַא זיולב זיא ווָאמערטס זַא טינ סָאד
 / ךָאד ןעגניירב ייז זַא טינ ייז ןעהעז איוו .טמַא ַאזַא ןעליפרע וצ גיהעפ ערעדנַא
 .גנולדנַאה ַאזַא טימ שזיטסערּפ רעייז ןענידעש ןוא ןעדַאש ךיז

 -רעטיב טימ ןיילַא ךיז וצ ןהָאמעג גָאז ַא רע טָאה ,"סעכלעזא סעּפע ךָאנ,
 ןייז ןופ ןעוועג זיא עמַארגעלעט איד .עמַארגעלעט עטייווצ איד גידנענעפע ,טייק
 -ענ טשרעוצ ךיז טָאה "אננַא , .רעדעפיילב עיולב טימ טפירשרעטנוא רהיא  ,יורפ
 וצ טמוק ,םימחר ךייא טעב ךיא ,ברַאטש ךיא , .ןעגיוא איד ןיא םהיא ןעפרָאװ
 רע טָאה -- ןעברַאטש רעגיהור גנוהייצרעפ רעייא טימ לעװ ךיא ,ןערהַאפ
 -עג ףרָאװ ַא טָאה ןוא ןהָאטעג לעכיימש ַא ךילטכערַאפ טָאה רע .ןעזעלעגרעביא
 / זיא ,יײרערַאנבָא ןַא ןוא לַאפנייא רערטיכ ַא זיא סָאד זַא .עמַארגעלעט איד ןהָאט
 .ןעוועג טינ קפס םוש ןייק רָאנ טונימ רעטשרע רעד ףיוא םהיא ייב

 ףרַאד איז .ןעלעטשבָא ךיז לָאז איז עכלעוו רַאפ ,טיײקשלַאפ ןייק ָאטינ, |
 רַאפ סָאװ רעבָא .תאלח-טעּפניק ַא סעּפע זיא סָאד זַא ,ןייז ןָאק .דניק ַא ןעריובעג
 -מָאק ,ךילצעזענ ןייז לֵאְי דניק סָאד ,אמתסמ ןעליוו ייז ? ןייז ןיירעד לָאז קעווצ ַא
 ---טכארטעג רע טָאה -- טג ַא ןופ גנורהיפסיוא רעד ןערעטש ןוא ךימ ןעריטעמָארּפ
 -רעביא לָאמַא ךָאנ טָאה רע "...ברַאטש ךיא , : טגָאזעג סעּפע טרעוו טרָאד רעבָא
 םעד ןופ ןערָאװעג טשַאררעביא רע זיא גנולצולּפ ןוא ,עמַארגעלעט איד טנעיילעג
 סָאד ביוא איוו ןוא .עשעּפעד רעד ןיא זיא רעכלעוו ,קנַאדעג ןערהַאלק ךַאפנייא
 ןופ טונימ ַא ןיא זַא ,תמא זיא סע ביוא --- טגָאזעג ךיז רע טָאה -- ? תמא זיא
 -ער ךיא ןוא ,ןעמוקעב הטרח תמאב איז טָאה טיוט ןופ טיײקטנעהָאנ ןוא םירוסי
 טעוװ סָאד ? ןערהָאפ וצ ןופ ןעגאזטנע ךיז ?עוו טייקשלַאפ ַא רַאפ סָאד גידנענעכ
 טעוו סָאד רונ ,ןעלייהטרוארַאפ ךימ ןעלעוו עלַא ןוא שירזכא רונ סינ ןייז ךָאד
 | ,"טייז ןיימ ןופ שירַאנ ךיוא ןייז ךָאד

 טָאה -- גרובסרעטעּפ ןייק רהאפ ךיא .עמערַאק איד בא לעטש ,רטאיּפ --
 .ייקאל םוצ ןהָאטעג גָאז ַא רע

 "עמ ןייק טרהָאפ רע זַא ,ןעסָאלשעב טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא |
 א זילב ןיא טייהקנארק רהיא ביוא .יורפ ןייז ןעהעז טרָאד טעװ ןוא גרובסרעט
 ביוא .קירוצ ךיילג ןערהָאפ טעװ ןוא ןענייוושרעפ סָאד רע טעװ ,ןעגיל רערטיכ
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 ן'רַאפ ןעהעז םהיא ליוװ ןוא ןעברַאטש םייב טלַאה ,קנַארק ךילקריוו רעבָא זיא איז
 ןוא ,עגידעבעל א ןעניפעג ךָאנ איז לָאז רע ןעוו ,ןעהייצרעפ רהיא רע סעוװ ,טיוט |

 .טעּפש וצ ןיוש ןעמוק טעוװו רע ביוא ,טכילפּפ עטצעל איד ןעליפרע טעװ רע
 ,ןהָאט וצ טָאה רע סָאװ טכַארטעג טינ רהעמ ןיוש רע טָאה געוו ןיא

 טכַאנ א ןעגניירברַאפ ןופ טייקניירנוא ןוא טייקדעימ ןופ להיפעג ַא טימ
 -ָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןאמוט ןעגיהירפ-רעדדןיא ןעיורג .ַא ןיא זיא ,ןָאגַאװ ןיא
 יקסווענ ןערעעל םעד רעביא גידנערהאפ ןוא ,גרובקרעטעּפ ןייק ןעמוקעגנָא שטיוו

 ,םעד ןעגעוו טכַארטעג טיג טָאה ןוא ללח ןעטסוּפ ןיא טקוקעג רע טָאה ,טקעּפסָארּפ
 םעד ןעגעוו ןעטכַארט טנַאקעג טינ טָאה רע .םייה רעד ןיא טרַאװרע םהיא סָאװ
 איז ביוא זא ,ארבס אי , ךיז ןופ ןעביירטבָא טנַאקעג טינ טָאה רע ?ייוו ,רַאפרעד
 רעד ןופ םייקגירעוש עצנַאג איד ןעזייל לָאמ ןייא טימ סָאד טעװ טברַאטש
 ,סעקינרָאװד ,סעקישטזָאוװזיא עכילטכענ ,ןעטיילק ענעסָאלשעג ,סרעקעב .עגַאל
 סָאד ףיוא טָאה רע ןוא ןעגיוא איד ןיא טלעטניּפעג םהיא ןעבָאה רעגיניײרדןעסַאנ
 סָאװ ,סָאד ןענעוו קנַאדעג םעד ךיז ןיא ןעביוטרעפ נידנעלעוו ,טקוקעג סעֶלַא
 ךָאד טשניוו רעבָא ,ןעשניוו וצ טינ לגַאװ רע סָאװ ןוא זיוה וצ טראוורע םהיא

 - .ןעגעווטסעד ןופ
 ַא טימ עטערַאק ַא ןוא קישטזָאװזיא ןַא .זיוח םוצ ןערהָאפענוצ זיא רע |

 "א ןיא גידנעהעגניירַא ,רהָאּפוצ ןעבעל ןענַאטשעג ןענייז רעשטוק םענעפָאלשרַאפ
 ןופ טלָאװ רע איוו ױזַא טלחיפרעד שטיװָארדנַאסקעלַא ייפקעלַא טָאה ,רָאדיר

 -טנע איד .גנודיישטנע ןֵא ןעגירקסיורא חמ ןייז ןופ לעקניוװ ןעטייוו ַא ןופ ץענרע
 -יהוד ַא טימ ןעגייווש ;!ַאד ,ײרערַאנבָא ןַא זיא סָאד ביוא : טיידעב טָאה גנודייש |

 -נַא ןופ ןעננורעדַָאמ איד ןעמוקכאנ ןַאד ,תמא זיא סע ביוא ;גנוטכַארעפ רענ
 י | | .טייקגידרנעטש

 ײסקעלַא רעדייא ךָאנ ,ריחהט איד טנעפעוצ גנַאל ןיוש טָאה רַאצייוװש רעד

 טַאהעג טָאה ,ווָארטעּפ ,רַאציװש רעד ,ןעגנולקעגנָא טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא
 ןיא ןוא ךוטולַאה ַא ןהִֶא ,עציּפושז עטלַא ןייז ןיא ןעהעזסיוא ןעניד'הנושמ א
 יי ר | | | וי -י .ךיש-קעטש

 ? םַאדַאמ איד זיא איוו -- ||
 / -+יןעריובעג ןעטכענ טָאה ---
 -עג ףיילב זיא ןוא טלעטשעגבא ךיז טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא

 / רע טפַארק ַא רַאפ סָאװ טימ ,ןענַאטשרעּפ רהָאלק טשרע טציא טָאה רע .ןערָאװ
 ,טיוט רהיא ןעשנואווענ טָאה

 5 דנַאטשוצ רהיא זיא איוו ןוא ---

 דַאזוצ ַא ןעוועג זיא ןעטכענ --- טרעפטנעעג רע טָאה --- ךַאוװש רהעז ---
 ,רָאטקָאד רעד ךיוא ָאד זיא טציא ןוא םיריוטקָאד ןופ רהָאפנעמ

 ןוא שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טנַאזעג טָאה -- ןעכאז איד םהענ -- |
 -ַפָאה ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,טכירכַאנ רעגיזָאד רעד ןופ רעטכייל סעּפע גידנע?היפ |

 .רעמיצ-רעדַָאפ ןיא ןיירַא רע זיא ,טיוט רדיא ףיוא גנונ |
 רע ןוא ,ֿפעטנַאמ ןעשירעטילימ ַא ןעהעזרעד רע טָאה רעגנייה ן'ֿפיוא

 : ןהָאטעג גערפ ַא טָאה
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 - ?יאד זיא רעוו ---
 .יקסנָארוװ ףַארג ןוא ןירעשוקַא איד ,רָאטקָאד רעד --
 .ןרעמיצ עטסנינייווניא איד ןיא ןיירא זיא שטיװַארדנַאסקעלַא ײסקעלַא

 זיא טירט ענייז ןופ ;נַאלק םעד ףיוא ; ןעוועג טינ רענייק זיא רעמיצ-טסַאג ןיא
 .רעדנעב עליל טימ ביוה ַא ןיא ןירעשוקַא איד ןעמוקעגסיורא טעניבַאק רהיא ןופ
 ,טעטירַאילימַאפ רעד טימ ןוא שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסטקעלַא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא איז
 -ונעגנָא םהיא איז טָאה ,טיוט רעד טרַאװרע טרעוװ טנעהָאנ ןעוו ,טלהיפ ןעמ סָאװ
 ,רעמיצפָאלש ןוא טרהיפעג םהיא טָאה ןוא דנַאה רעד רַאפ ןעמ

 ןיא רונ טלַאה איז ! ןערהָאכ וצ ןעמוקעג טייז רהיא סָאװ ,טָאג ןעקנַאד --
 ,טגָאועג איז טָאה --- ךייא ןעגעוו ןוא ךייא ןעגעוו ןעדייר ןייא

 רעמיצפָאלש ןופ שרעהעג ךיז טָאה -- !ןייא רעכיג ךָאד טגנַאלרעד -- |
 וצ ןיירא זיא שטיזוָארדנַאסקעלַא ײפקעלַא . ,ןָאט רעדנעלהעפעב ס'רָאטקָאד םעד
 ןיא ?הוטש ןופ לעטנעוו םוצ טייז רעד טימ שיט רהיא ןעבעל .טעניבַאק ןיא רהיא
 ,טנייוועג רע טָאה ,דנעה איד טימ םינּפ ןייז גידנעקעדרַאפ ,ןוא יקסנָארוװ ןעסעזעג
 איד ןעמונעגבָארַא סָאה ,ןעננורּפשעגפיוא רע זיא רָאטקָאד ןופ עמיטש רעד ףיוא
 גידנעהעזרעד .ןעשטיווָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא ןעהעזרעד טָאה ןוא םינּפ ןופ דנעה
 ,טצעזעגקעוַא רעדיוו ךיז טָאה רע זַא ,ןערָאװעג טשימוצ ױזַא רע זיא ,ןַאס רהיא
 ןעדניוושרעפ ןעלעוו טלָאװ רע איוו ,ןעלסקַא איד ןיא ּפָאק םעד גידנעהיצניירַא

 -ענפיוא ךיז טָאה ,גנוגניירטשנא ןַא ךיז רעביא טכַאמעג רעבָא טָאה רע ;} ץעגרע
 | : טגָאזעג טָאה ןוא ןעביוה

 ,אטינ גנונפָאה ןייק זיא סע ןַא ,ןעגָאז םיריוטקָאד איד .טברַאטש איז -- |
 ...ןייז וצ ָאד רימ טביולרע רעבָא ,טּפַאשרעה רעייא ןיא ןעצנַאג ןיא ןיב ךיא
 ...ךיא ,תושר רעייא ןיא ןיב ךיא ,סנענירעביא

 שטיוװָאררנַאסקעלַא ײסקעלַא טָאה ןעוהערט סיקסנָארוװ גידנעהעזרעד
 רעמיא טגעלפ רע עכלעוו ,טייקטרעטשעג עגיטסייג ןופ סולפוצ םענעי טלהיפרעד
 ןייז גידנערעהעקבָא ןוא ,ןעשנעמ ןופ םירוסי ןוא ןערהערט גידנעהעזרעד ןעלהיפ-

 עטצעל איד גידנערעהרעד טינ ריהט ןיא ןהענ ןעביוהעגנָא ?ענש רע טָאה ,םינּפ -
 .רעטרעוו

 -עג סעּפע טָאה עכלעוו ,עמיטש סַאננַא טרעהעג ךיז טָאה רעמיצפָאלש ןופ
 ַא טימ טָאה:איז ןוא ,עטבעלעב ַא ,עכילהערפ ַא ןעוועג זיא עמיטש רהיא .םדער
 שטיווָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא ,רעטרעוו איד טדערעגסיורא טייקרהָאלק רעדנוזעב
 ןעגעלעג ןיא איז .,טעב םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא רעמיצ-פָאלש ןיא ןיירַא זיא
 ,טייקטיור א טמַאלפענ טָאה ןעקַאב איד ףיוא .םהיא וצ םינּפ ן'טימ טרהעקעגמוא
 טימ טלעיּפשעג ןעבָאה דנעה עסייוו עניילק איד ; טצנַאלגעג ןעבָאה ןעגיוא איד
 -עג רונ טינ ןייז טלָאװ איז איוו ןעהזענסיוא טָאה סע .עקעד רעד ןופ גערב םעד-

 גיכליה ,לענש טדערעג טָאה איז .הטומ ןעטסעב םעד ןיא ךיוא רונ ,שירפ ןוא דנוז
 : רעטרעוו איד גידנעדיירסיורַא לופלהיפעגנ ןוא גיטכיר ךָאנ רעדנוזעב ןוא

 -דנַאטקעלַא ײסקעלַא ןענעוו סָאד דייר ךיא ,ײסקעלַא לייוו רַאפרעד --| |
 טפור ןעדייב סָאװ ,לַאזקיש רעכילקערש ,רערַאברעדנַאז ַא רַאפ סָאװ) שטיװַאר
 -רַאפ טלָאװ ךיא .ןעגאזטנע טינ רימ טלָאװ ײסקעלַא (4 תמא טינ ,ײסקעלַא ןעמ
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 ַא זיא רע ? טינ רע טמוק רעבָא סָאװ רַאפ ...ןעהייצרעפ טלָאװ רע ןוא ןעסעג
 ַא רַאפ סָאװ ,טָאג ןיימ ,ְךַא .זיא רע טוג איו ,טינ ןיילַא רָאג סייוו רע ,רעטוג
 - סָאד ,ךַא ...! רעסַאװ רעלענש רימ טיג ! טפַאשקנייב ַא רַאפ סָאװ ! גָאטײװצרַאה
 רהיא טיג ונ ,טוג ,ונ ! ךילדעש ןייז סָאד טעוװ עלעדיימ ןיימ רַאפ ,רהיא רַאפ טעו
 -וק טעוװ רע .רעסעב ןייז עקַאט טעוװ ױזַא ,גימיטשנייא ןיוש ןיב ךיא .םַא רעד בָא
 ...בֶא רהיא טינ .איז גידנעהעז טקניירקעג ןעלהיפ ךיז רע טעװ ,ןערהָאפוצ ןעמ

 -- ךָאד רע זיא טָא .ןערהָאפוצ ןעמוקעג זיא רע ,ַאנועידַאקרַא ַאננַא ---
 ףיוא טיײקמַאזקרעמפיוא רהיא ןעהיצ וצ גידנעכוז ,ןירעשוקַא איד טגָאזעג טָאה

 .שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 םעד גידנעהעז טינ ,אננא טצעזעגטרָאפ טָאה -- ! ןעטייהמוד עכלעוו ---

 טינ ךָאנ ְךָאד זיא רע !רימ טיג ,עלעדיימ ןיימ ,רעהַא רימ רהיא טיג -- ןַאמ
 .טינ םהיא טנעק רהיא לייוו ,ןעהייצרעפ טינ טעװ רע זַא ?טנָאז רהיא ,ןעמוקעג
 .ןערָאװעג רעווש זיא ר"מ ןוא ,ןיילַא ךיא זיולב .טנעקעג טינ םהיא טָאה רענייק

 ןעמ טָאה ...ןעגיוא עכלעזַא ןענייז ןאשזאירעפ ייב ; ןעגיוא ענייז ןענעק ףרַאד ןעמ |
 רע .ןעסעגרַאפ ןעלעוו עֶלַא זַא ,ךָאד סייוו ךיא ? ןעסע ןעבעגעג ןאשזאירעס ןיוש
 רעמיצ-לעקניוו ןיא ןערהיפרעביא ןאשזאירעס ףרַאד ןעמ .ןעסעגרַאפ טינ טלָאװ

 ,ןייז םהיא טימ טרָאד לָאז איז ,ןעטעירַאמ ןעטעב ןוא
 ןוא ןערָאװעג ןעגיוושנַא זיא ,טשטיינקעגפיונוצ ךיז איז טָאה גנולצולּפ

 טָאה ,ךיז ןעגידייהטרעפ וצ איוו ,ּפאלק א ןעטרַאוװרע טלָאוװ איז איוו ,קערש טימ

 .ןַאמ םעד ןעהעזרעד טָאה איז .םינּפ זנוצ דנעה איד ןעביוהעגפיוא איז
 טינ ,םהיא רַאפ פינ -- ןעדייר ןעביוהעגנָא איז טָאה -- ! ןיינ ,ןיינ --

 ,רעהַא םוק ,יײסקעלַא .טיױט ן'רַאפ ארומ בָאה ךיא ,ארומ ךיא בָאה םהיא רַאפ
 -ייוו ץנַאג ןעבילבעג זיא רימ ,טינ טייצ ןייק בָאה ךיא לייוו ,רַאפרעד ךיז לייא ךיא
 -רָאג ןיוש לע ךיא ןוא ץיה רעדיוו ןעביוהנָא דלַאב ךיז טעװ סע ; ןעבעל וצ גינ
 .סעלַא העז ךיא ,סעלַא העטשרַאפ ןוא ךיא העטשרַאפ טציא .ןהעטשרַאפ טשינ

 ַא ןעמונעגנָא טָאה םינּפ רעטשטיינקוצ סעשטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 סָאװ טלָאװעג טָאה ןוא דנַאה רהיא ןעמונעגנָא טָאה רע ; קורדסיוא ןעגיד'םירוסי
 ןייז ;טרָאוװ ןייק ןעדיירסיורא טנַאקעג טינ ןפוא םושב טָאה רע רעבָא ,ןעגָאז

 -טלעמוטוצ ןייז טימ טפּפמעקעג רעבָא טָאה רע ,טרעטיצענ טָאה פיל עטשרעטנוא
 טָאה רע איו ,לָאמ ןעדעי ןוא .רהיא ףיוא טקוקעג ןעטלעז זיולב טָאה ןוא טייק
 ףיוא ןעבָאה עכלעוו ,ןעגיוא ערהיא ןעהעזעג רע טָאה ,ןהָאטעג קוק ַא רהיא ףיוא

 ךֶאֹנ טָאה רע איוו ,טיילכילטרעצ עטקיצטנע ןוא עדלימ ַאזַא טיפ טקוקעג םהיא

 .ןעהעזעג טינ ייז ןיא לָאמ ןייק
 טלעטשעגבָא ךיז טָאה איז -- ...טרַאװ ,טרַאװ .,.טינ טסייוו אוד ,טרַאװ ---

 ,אי ,אי -- ןעביוהעגנָא איז טָאה ,אי -- ןעקנַאדעג ערהיא נידנעמהענפיונוצ איוו

 ךָאנ ןיב ךיא .רימ ףיוא טינ ךיז רעדנואוו .ןעגָאז טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ טָא .אי

 ךיא בָאה רענעי רַאפ ןוא ,ענייא ךָאנ ןַארַאפ זיא רימ ןיא רונ ...עגיבלעזיד ץלַא

 ןוא ןעסַאה ךיד טלעוועג בָאה ךיא ןוא טַאהעג בעיל םהיא סָאד טָאה ענעי ; ארומ
 .ןעועג רעהירפ זיא איז איוו ,רענעי ןעגעוו ןעסעגרַאפ טנָאקעג טינ רעבָא בָאה
 ברַאטש טציא .ךיא ןעצנַאג ןיא ,עכילקריוו איד ךיא ןיב טציא .ךיא טינ זיא ענעי
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 ,ךיוא טציא סָאד ?היפ ךיא .םהיא גערפ ; ןעברַאטש לעװ ךיא זַא סייוו ךיא ,ךיא
 .רעגניפ איד ףיוא ,דנעה איד ףיוא ןוא סיפ איד ףיוא ןעדוּפ ,ייז ןענייז סָאד
 סעלַא ךיז טעוװ סָאד רעבָא ! ןענייז ייז סיורג רעייהעגנוא איוו --- רעגניפ איד
 -רעפ ; ןעהייצרעפ רימ טסלָאז אוד : זילנ ךיא ףרַאד ךַאז ןייא ...ןעגידנע דלַאב

 טָאה םַא איד רעבָא ,עכילקערש ַא ןיב ךיא !ןעצנַאג ןיא עהייצרעפ ,רימ עהייצ
 איז -- ?ןעפורעג איז ןעמ טָאה איוו -- ןירעריטראמ עגילייד ַא :טגָאזעג רימ
 ,תוירבדמ ןענייז טרָאד ,םיור ןייק ןערהָאפ ךיוא לע ךיא .ןעוועג רעגרע ךָאנ זיא
 ףעו ןאשזאירעס זיולב ,ןעגניירב טינ ןעדַאש ןייק םענייק ןיוש ךיא לעװ ןַאד ןוא
 ,סייוו ךיא ! ןערייצרעפ טינ טכנָאק אוד ,ןיינ ...עלעדיימ איד ןוא ןעמהענטיס ךיא
 ! טוג וצ טסיב אוד ,קעװַא העג ,ןיינ ,ןיינ !ןעהייצרעפ טינ ןעמ ןָאק סָאר

 -נַא רעד טימ ןוא דנַאה ןייז ןעטלַאהעג דנַאה רעסייה ןייא טימ טָאה איז
 .ךיז ןופ טּפוטשעג םהיא איז טָאה רערעד

 ןוא רעקרַאטש ץלַא זיא לעמוט רעגיטסייג סעשטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 -עגפיוא ןיוש טָאה רע זא ,הנרדמ אזַא זיב ןעגנַאגרעד זיא ןוא ןערָאװעג רעקרַאטש
 רע םסָאוו סָאד זַא ,טלהיפרעד גנולצולּפ טָאה רע .ךיז טימ ןעפּפסעק וצ טרעה
 רעדלימ ַא טרהעקרַאפ ןעוועג זיא ,טייקטרעטשעג עגיטסייג ַא רַאפ טנעכערעג טָאה
 רעהירפ ?הָאמ ןייק ,םעיינ ַא ןעבעגעג םהיא טָאה סָאװ ,המשנ ןייז ןיפ דנַאטשוצ
 -לעװ ,ץעזעג רעכילטסירק רענעי זַא ,טקניידעג טינ טָאה רע .קילגנ ןעטכוזרעפ טינ
 וצ ןעבירשגרָאפ םוהיא טָאה ,,ןעבעל ןעצנַאג ןייז ןעגלָאפ טלעוועג טָאה רע ןעכ
 דנייפ ענייז ןעבעיל ןוא ןעהייצרעפ ןופ ?היפענ סָאד רעבָא ; דנייפ ענייז ןעבעיל
 טָאה ןוא עינק איד ףיוא ןענַאטשעג זיא רע .ץרַאה ןייז טכַאמעג ?לופ ךָאד טָאה
 םהיא טָאה עכלעוו ,דנַאה רהיא ןופ גיובסיוא םעד ףיוא ּפָאק ןייז טגײלעגקעװַא
 ַא איו טנייוװעג טָאה ןוא ,לעקַאי רהיא רעטנוא ןופ רעייפ טימ איוו טנערבעג
 עטַאװעכילּפ ןעביוהעגנָא ןיוש טָאה סָאװ ,ּפָאק ןייז ןעמונעגמורַא טָאה איז .דניק
 ןעביוהעגפיוא ץלָאטש טימ טָאה ןוא םהיא וצ ןהָאטעג קור ַא ךיז טָאה ,ןערעוו וצ
 .ףורַא ןעגיוא איד

 ...}עידַא ,עֶלַא עידַא ,טציא ! טסואוועג סָאד בָאה ךיא ,רע זיא סָאד --
 טמהענ ...? קעוַא טינ ןיוש ייז ןעהעג סָאװ רַאפ ,ןעמוקעג רעדעיװ ןיוש ןענייז ייז
 ! סרעטופ איד בָארַא רימ ןופ ךָאד

 ענקעוַא איז טָאה ,דנַאה רהיא טכַאזעב ןעגיוצענבָא טָאה רָאטקָאד רעד
 -עגקעווַא םַאזכרָאהעג ךיז טָאה איז .טקעדעגוצ איז טָאה ןוא ןעשיק רעד ףיוא טגייל
 סיוארָאפ טקוקעג טָאה ןוא ףיורא םינּפ ן'טימ ןהָאטעג רהעק ַא ךיז טָאה ,טגייל
 /  .סילב ןעדנענייש ַא טימ

 ןוא גנוהייצרעפ ןייד טפרַאדעג זיולב בָאה ךיא זַא ,ךַאז ןייא קניידעג --
 -נָא איז טָאה --- טינ רע טמוק עשזיסָאװ רַאפ ...טינ ךַאז ןייק ךיא ליוו רהעמ
 ! וצ םוק ,וצ םוק --- ןיקסנָארוװו וצ ריחט רעד וצ ךיז גיד'נהָאט רהעק ַא ןעביוהעג
 | ,דנַאה ןייד םהיא גנַאלרעד

 טָאה ,ןאננא גידנעהעזרעד ןוא ?עטעב געדב םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא יקסנָארוװ
 .דנעה איד טימ טכיזעג ןייז טקעדרעטפ רעדעיוו רע

 -עג איז טָאה --- רעגילייה א זיא רע .םהיא ףיוא קוק ,םינּפ םעד ןעפע ---
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 ייסקעלַא -- ןייב טגָאזעג איז טָאה - ! םינּפ םעד ןעפע ,ךָאד ןעפע --- טגָאז
 | .ןעהעז םהיא ליוװ ךיא ! םינּפ ןייז בא קעד ,שטיװָארדנַאסקעלַא

 יז טָאה ןוא דנעה סיקסנָאדוװ ןעמונעג טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא
 גירנעקירדסיוא ךילקערש ןעהעזעגסיוא טָאה רעכלעוו ,םינּפ ןייז ןופ ןעגױצעגנבָארַא

 יה רו ,טייקטמהעשרַאפ ןוא םירוסי
 וי ר םהיא עהייצרעפ ,דנַאה איד םהיא גנַאלרעד --
 ' -קירוצ טינ ,דנַאה איד טגנַאלרעד םהיא טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא

 .ןעגיוא ענייז ןופ ןעסָאנעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןערהערט איד גידנעטלַאה
 סעלַא זיא טציא -- טגָאזעג איז טָאה -- טָאג ןעקנַאד ,טָאג ןעקנַאד --- |
 זָאלקַאמשעג איו .טוג זיא ױזַא ,ױזַא .ןעהיצסיוא םיפ איד זיולב ?עסיבַא .גיטרַאפ
 ףיוא ךילנהע טינ ראג ןענייז ייז ; ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז ןעמולב עניזָאד איד
 ! טָאג ןיימ --- ןעטעּפאט איד ףיוא גידנעזייוו טגָאזעג איז טָאה-- ןעטעלאיוו
 טיג | ! רָאטקָאד .םויפרָאמ רימ טיג ? ןעגידנע סָאד ןיוש ךיז טעװ ןעוו ! טָאג ןיימ
 | ...| טָאג ןיימ ! םויפרָאמ רימ ךָאד

 .רעגעלעג ן'פיוא ןעפרַאו ןעבױהעגנָא ךיז טָאה איז .ןוא

 . ןיא סָאד ןזַא ,טגָאזעג ןעבָאה םיריוטקָאד ערעדנַא איד ןוא רָאטקָאד רעד |

 רעכיז גיצניינ ןוא ןעיינ ךיז ןעגידנע עלעפ טרעדנוה ןופ זַא ןוא רעביפ-טעּפניק
 ןוא סעיצַאניצולָאה ,רעביפ ןיא ןעגעלעג איז זיא גָאט ןעצנַאג םעד .,טיוט ן'טימ
 -נוא ןיא ןוא סלוּפ ןהֶא ןענעלעג עקנַארק איד זיא טכַאנ עבלַאה וצ .,ןעניז ןהֶא
 : .,דנַאטשוצ ןעטסואוועכ

 .עדנע איד טרַאװרע טונימ עדעי טָאה ןעמ
 - רעריוו רע זיא הירפ-רעד-ןיא רונ ,םייהַא ןערהָאפעגקעװַא זיא יקסנָארוװ

 םהיא טָאה שטיװָאדדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןוא ךיז ןעגידנוקרע ןערהָאּפוצ ןעמוקעג)
 ךייא ףיוא איז טעוו רשפא ,ָאד טביילב , : גידנעגָאז ,רעמיצ-רעדָאפ ןיא טנעגעגעב

 -ןיא וצ .טעניבַאק סיורפ רעד ןיא טרהיפעגקעווַא םהיא ןיילַא טָאה ןוא ,"ןעגערפ
 - "גירעבעל ערעדנוזעב ,טייקגיהורנוא רהיא ןעביוהעגנָא רעדיוו ךיז טָאה הירפ-רעד

 ןערילרעפ טימ טגידנעעג רעריוו ךיז טָאה ןוא ןעדייר ןוא ןעקנַאדעג עלענש ,טייק
 -קָאד איד ןוא עגיבלעזסָאד רעדיוו ןעוועג זיא גָאט ןעטירד םעד ףיוא .ןעניז םעד
 זיא ,גָאט םעד ןיא .ןעגנונעפָאה ןַארַאפ ןענייז סע זַא טגָאזעג ןעבָאה םיריוט

 ,יקסנָארוו ןעסעזעג זיא סע ואוו ,טעניבַאק ןיא ןיירַא שטיוװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא
 - .םהיא ןעגעג טצעזעג ךיז רע טָאה ,ריהט איד גידנעסילשרעפ ,ןוא

 גידנעלהיפ ; יקסנָארוװ טגָאזעג טָאה --- שטיװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא --
 טינ ןַאק ךיא ,ןעדייר טינ ןָאק ךיא --- גנורהעלקרע ןַא ןעביוהנָא ךיז טעוו סע זַא

 ,ןעצרַאה ן'פיוא טינ זיא ךייא רעווש איוו ! תונמחר רימ ףיוא טָאה .ןהעטשרַאפ
 י | .רעכילקערש ךָאנ זיא רימ זַא ,רימ טביולג

  טָאה :שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא רעבָא .ךיז ןעביוהפיוא טלָאװעג טָאה רע
 : טגָאזעג טָאה ןוא דנאה רעד רַאפ ןעמונעגנָא םהיא
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 .ךיא .גיטיונ טגנידעבנוא זיא סָאד ,ךימ ןערעהוצסיוא ךייא טעב ךיא -- ||
 טעטיילעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעלהיפעג ענעי ,ןעלהיפעג עניימ ןערהעלקרע ךייא זומ

 ןייז טינ טלָאז רהיא ידכ ,רעטייוו ןעטייל ייז ןעלעוו עכלעוו ןֹוא ןעגנולדנַאה עניימ
 . טג א ןעקריוואוצסיוא ןעסָאלשעב בָאה ךיא זַא ,טסייוו רחיא .רימ ןעגעוו תועט ןיא
 ןעטלַאהעב טינ ךייא ןופ ?יוו ךיא .סעצָארּפ ַא ןעביוהעגנָא רַאגָאז ןיוש בָאה ןוא
 בָאה ןוא ,ןעסָאלשטנענוא ןעוועג ךָאנ ךיא ןיב ןעביוהעגנָא סָאד בָאה ךיא ןעוו זַא
 המקנ ןעמהענ וצ שנואוו רעד זַא ,ןהעטשעג ךייא רַאפ זומ ךיא ; טרעטַאמעג ךיז

 -עט איד ןעטלַאהרע בָאה ךיא ןעוו .טנלָאפרעּפ ךימ טָאה רהיא ןופ ןוא ךייא ןופ
 ךייא לעװ ךיא .ןעלהיפעג עניבלעזיד טימ רעהַא ןערהָאפעג ךיא ןיב ,עמַארגעל

 ןעניוװשנַא זיא רע -- ....רעבא .טיוט רהיא ןעשנואוועג בָאה ךיא ; רהעמ ךָאנ ןעגָאז
 רעבָא --- טינ רעדָא ןעגָאז םהיא רע לָאז וצ ,טכַארטרעפ ךיז טָאה ןוא ןערָאוװעג
 טָאה ןעהייצרעפ ןופ קילג סָאד ןוא .טעהייצרעט בָאה ןוא ןעהעזרעד איז בָאה ךיא

 טעהייצרעפ בָאה ךיא .זיא טכילפ ןיימ סָאװ ןעהעז וצ ןעגיוא איד טנעפעעג ריַמ
 ךיוא ןעבעגבָא ?ליוװ ךיא ,קַאב עטייווצ איד ןעלעטשרעטנוא ליוו ךיא .נידנעטשלַאה

 ,םעד ןעגעוו זיולב טָאג טעב ךיא .קָאר ןיימ רימ ייב טמהענ ןעמ ןעוו ,דמעה איד
 ! ןעהייצרעפ ןענַאק ןופ קילג םעד ןעמהענבָא טינ רימ ןוֿפ לָאז רע

 ,רעגיטכיל רעד ןוא ,ןעניוא איד ןיא ןענַאמשעג םהיא ייב ןענייז ןערהערט = |
 ,טשַאררעביא ןיקסנָארװ טָאה ןעניוא עניזָאד איד ןופ קילב רעגיהור

 טנָאק ,ץומש ןיא ןעטערטרַאפ ךימ טנָאפ רהיא .עגַאל ןיימ זיא סָאד ---
 רהיא ןוא ןעפרַאװקעװַא טינ איז לעװ ךיא ,טלעוו רעד רַאפ קזוח וצ ןעכַאמ ךימ
 רימ רַאפ זיא טכילפ ןיימ .ףרואוורָאפ ןייק ןערעה טינ ?הָאמ ןייק רימ ןופ םעוו
 איז ביוא .ןעביילב לעװ ןוא רהיא טימ ןעביילב ףרַאד ךיא .טנעכייצעגנָא רהָאלק
 רַאפ זיא ?ייוורעד רעבָא ,ןעסיוו ןעזָאל ךייא ךיא לעװ ,ןעהעז ןעלעוו ךייא טעוו
 | | .ןהעגוצקעװַא רעסעב ךייא

 ענייז ןעסירעגרעביא ןעבָאה ןעצכולש ענייז ןוא ןענַאטשעגפיױא זיא רע
 -םיוא טינ ,רענעניובעגנייא ןא ןוא ןעביוהענפיוא ךיוא ךיז טָאה יקסנָארוװ .דייר

 טָאד רע .ןערעטש ןרעטנוא ןופ םהיא ףיוא טקוקעגנ רע טָאה ,ךיז גידנעכיילג
 "עג טָאה רע רעבָא .ןעלהיפענ סעשטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןענַאטשרעּפ טינ
 -טלעוו ןייז רַאפ ךילגנעגוצ טינ וליפא ןוא סערעכעה סעּפע זיא סָאד זַא ,טלהיט
 י | ,גנואיושנַא
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 -עגבָא רעד .גנירג ױזַא ןוא ץלָאטש ױזַא ןעננַאגעג רעהַא זיב זיא רע רעכלעוו ןיא
 עדנעלע ןַא סלַא טלעטשעגרָאפ טציא זיב םהיא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןַאמ רעטרַאנ
 גנולְצולּפ זיא ,קילג ןייז ױַאפ גנורעטש עשימָאק סעּפע ,עגילעפוצ ַא סלַא ,האירב
 עדנעטיידעב אזַא ףיוא ןעביוהעגפיוא ןוא ןערָאװעג ןעפורעגקירוצ ןיילַא רהיא ןופ
 סלַא טינ הגרדמ רעכיוה רעד ףיוא ןענעישרע זיא ןַאמ רעגיזָאד רעד ןוא ,טייקכיוה
 ןוא ,ךַאפנייא ,טוג רונ ,רעכילרעכעל א סלַא טינ ןוא שנעמ רעשלַאפ ,רעזייב ַא

 .טלהיפעג סָאד טָאה יקסנָארווװ .ןעבַאהרע
 רהיא טלהיפרעד טָאה יקסנָארװ .גנולצולפ ןעטיבעג ךיז ןעבָאה ןעלָאר איד

 ןוא טייקגיטכערעג סנַאמ רהיא ,גנונירדינרע ענענייא ןייז ןוא טייקסיורג סנַאמ
 וליפא גיהטומסיורג זיא ןַאמ רהיא זַא ,טלהיפרעד טָאה רע .טכערנוא םענענייא ןייז
 רע .טייקשלַאפ ןייז ןיא ךילניילק ,גירדינ זיא ןיילַא רע ןוא ,םירוסי ענייז ןיא
 וצ טפַאשנעדייל ןייז סָאװ ,םעד ןופ ךילקילגנוא רהעז טציא טלריפעג ךיז טָאה

 טלהיפענ טָאה רע איוו ,ןערעוו וצ טלהיקעגבָא ןעביוהעגנָא טָאה עכלעוו ,ן ַאננַא
 איז טריק יעפ רע זַא ,טסואוועג טָאה רע ןעוו ,טציא טָאה ,טייצ רעטצעל רעד ןיא
 .ןעוועג ייא סע ןעוו זיא איז רעדייא רעקרַאטש ןערעוו וצ ןעביוהעגנָא ,רעמיא ףיוא

 ,טייהקניַארק רהיא ןופ טייצ רעד ןיא ןעצנַאג ןיא ןעהעזרעד איז טָאה רע
 טָאה טציא זיב זַא ,טכודעג ךיז טָאה םהיא ןוא ,המשנ רריא טנעקרעד טָאה רע
 טָאה רע ןעוו טציא ןוא .טבעילעג טינ תמא ןַא טימ ױזַא לָאמ ןייק רָאג ךָאנ איז רע

 ,ןעבעיל ףרַאד ןעמ איוו ןעמוקעב בעיל איז טָאה ןוא טנעקרעד גידנעטשלָאפ איז
 ףיוא ןערָאלרעּפ איז טָאו רע ןוא ןעגיוא ערהיא רַאפ ןערָאװעג טגירעדינרע רע זיא

 ,דיז ןעגעוו גנורעניארע עכילדנעש ַא זיולב רהיא ןיא גידנעזָאלרעביא ,גיבייא
 ןיא ,ענַאל עבילדנעש ,עכילרעבעל ענעי ןעוועג רעבָא זיא סעלַא ןופ רעכילקערש

 יעגבָארַא מָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןעוו ,ןענופעגנייא ךיז טָאה רע עכלעוו
 ףיוא ןענַאמשעג טציא זיא רע .םינּפ ןעטמהעשרַאפ ןייז ןופ דנעה ענייז ןעמונ

 סָאװ טסואוועג טינ טָאה רע ןוא ,רענערָאלרעּפ ַא זיוה סנינעראק ןופ קינאג םעד

 | .ןהָאט לָאז רצ
 ןהָאטעג גערפ ַא טָאה -- ?קישטזָאװזיא ןַא ןעפור ןעסייה רדיא טעוו =

 .רַאצייוװש' רעד
 .קישטזָאװזיא ןַא ,אי--
 טָאה ,טכענ עזָאלפָאלש יירד ךָאנ םייהַא טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה רע ןעוו

 -וצ ,ןַאװיד ן'פיוא בָארַא םינּפ ן'טימ ןהָאטעג ףרָאװ ַא רעדיילק איד ןיא ךיז רע
 -עג יא ּפָאק ןייז .ּפָאק םעד ייז ףיוא גידנעגײלקעװַא ןוא דנעה איד גידנעגיילפיונ |

 ןעקנַאדעג עטסרַאברעדנָאז איד ןוא ןעגנורעניארע ןוא ןעגנולעטשרָאפ .רעווש ןעוו
 -עטשרָאפ איד סָאד : ערעדנַא איד ףיוא ענייא ךיז ןעטיבעג טייקלענש טימ ןעבָאה

 איד סָאד ןוא ,לעפעל ן'רעביא טסיגרעפ ןוא האופר איד ןיירַא טסיג רע איוו גנול
 זיא רע איוו ,ןינעראק ןופ עגַאל איד סָאד ןוא ןירעשוקַא רעד ןופ דנעה עסייוו

 .עינק איז ףיוא לעטעב ןעבעכ ןענַאטשעג
 -רעכיז רעד טימ ךיז וצ טגָאזעג רע טָאה "! ןעפַאלשנייא ! ןעפָאלשנייא ,

 .רע זומ ,ןעפָאלש ליוו ןוא דעימ זיא רע ןעוו זַא ,ןעשנעמ ןעדנוזעג ַא ןופ טייה
 . ןערעטנאלּפ וצ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ּפָאק ןייז ןיא ,ךילקריוו ןוא .ןעפָאלשנייא
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 .טייהנעסעגרעפ ןופ םוהת ןיא ןערעוו וצ ןעגנולשעגנייא ןעביוהעגנָא טָאד רע ןוא
 -םיונוצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןעבעל ןעזָאלטסואוועב ןופ םי םעד ןופ סעילַאװכ איד
 ןופ גנודאל עצנַאג ַא איוו סעּפע טָאה גנולצולּפ איוו ,ּפָאק ןייז רעביא ךיז ןעמוקוצ
 זַא ,ױזַא ןהָאטעג רעדיוש א טָאה רע .םהיא ןיא טרידָאלּפסקע טעטיצירטקעלע
 רע ןוא ןַאוװיד ןופ סענישזורּפ איד ףיוא ןעגנורּפשעגבָא זיא רעּפרעק רעצנַאג ןייז
 ענייז .עינק איד ףיוא ןהעטש ןעבילבענ ןוא ןעגנורּפשעגפיוא רענעקָארשוצ ַא זיא
 - .ןעפַאלשעג טינ לָאמ ןייק רָאג טלָאװ רע איוו ,טנעפעוצ טייוו ןעוועג ןענייז ןעגיוא

 ייסקעלא טרעהעג רע טָאה 'עטָאלב ןיא ןעטערטוצ ךימ טנָאק רהיא,
 -ענ טָאר ןוא ,ךיז ןעבעל םהיא ןעהעזעג טָאה ןוא רעטרעוו סעשטיווָארדנַאסקעלַא
 טימ טקוק איז איוו ,ןעגיוא עניצנַאלג איד םימ םינּפ ןעשרעביפ סַאננַא ןעהעז
 -ָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא ףיוא רונ םהיא ףיוא טינ ,עבעיל ןוא טייקכילטרעצ ַאזַא
 .םהיא איוו ,רוגיפ עשימָאק ןוא עשירַאנ ענעגייא ןייז ןעהעזעג טָאה רע ;שטיװ
 טָאה ןוא סיפ ענייז ןעגיוצעגסיוא רעדיוװ טָאה רע .ןעזיוועגסיוא טציא ךיז טָאה
 .ןעגיוא איד טכַאמרעפ טָאר ןוא ,רעהירפ איוו ,ןַאוװיד ןיפיוא ןהָאטעג ףרָאװ ַא ךיז

 טימ .טלָאהרעדיװ ץלַא ךיז וצ רע טָאה "! ןעפַאלשנייא ! ןעפַאלשנייא
 רעגיזָאד רעד איוו ,םינּפ סַאננַא ןעהעזעג רערהעלק רע טָאה ןעגיוא עטכַאמרעפ
 .סעכייר איד ןופ גָאט ןעטמהירעב םענעי ןיא ןעהעזעגסיוא סָאה

 ןעקעמסיוא סָאד לי איז ןוא ןייז טינ טעװ ןוא ָאטינ ןיוש זיא סָאד --
 רימ ןענָאק עשז-איוו .ןעבעל טינ םעד ןהֶא ןָאק ךיא ןוא ,סינכעדעג רהיא ןופ
 -יוו וצ ןעביוהעגנָא טָאד ןוא לוק ן'פיוא טנ;ָאזעג רע טָאה -- ? ןעסעילש ןערעירפ
 -עגנָא ערעדנַא איד ְךאי ענייא ןעבָאה רעדיוו .רעטרעוו עגיבלעזעיד ןעלָאהרעד
 ןעמַאזוצ ןוא ןעטונימ עטסעב איד עיזַאטנַאפ ןייז ןיא ךיז ןעלעטשוצרָאפ ןעביוה
 .עמיטש סַאננַא טגָאז ,"דנעה איד בָארַא םהענ, .גנוגירדינרע עגיטציא איד ייז טימ
 קורדסיוא ןעשירַאנ םעד  ןוא עדנַאש ןייז טלהיפ ןוא דנעה איד בָארַא טמהענ רע
 ,םינּפ ןייז ןופ

 זַא ,טלהיפעג טָאה רע םגה ,ןעפָאלשוצנייא גידנעכוז ןעגעלעג ץלַא זיא רע
 טלעמרומעג ץְלַא טָאה רע ןוא ,ןעפַאלשנייא לָאז רע ,אטינ גנונפָאה ןייק זיא סע
 -לַאהוצבִא םעד ךרוד גידנעכוז ,קנַאדעג זיא טינ ןעכלעוו ַא ןופ רעטרעוו עגילעפוצ
 ךיִז טָאה רע .ּפָאק ןייז ןיא ךיז ןעלעטשרָאפ טינ ןעלָאז רעדליב עיינ ןייק זַא ,ןעט
 עכלעוו ,רעטרעוו עגיניז .הַאוו ,ערַאברעדנַאז טרעהרעד טָאה רע ןוא -- טרעהעגוצ
 -סיוא טנַאקעג טינ טָאה ,ןעצעשבָא טנַאקעג טינ טָאה ,, : טלעמרומעג ךיז ןעבָאה
 ."ךיז ןעצונעב טנָאקעג טינ טָאה ,ןעצעשבָא טנָאקעג םינ םָאה } ןעצונ

 רע טָאה -- '? בָארַא ןעניז ןופ סָאד הענ ךיא רעדָא ? סָאד זיא סָאװ,
 ,בָארַא ןעניז ןופ ןופרעד ןעשנעמ ךָאד ןעו ןיילַא ךיז וצ טגָאזעג
 ןוא ןיילַא ךיז טרעפטנעעג יקסנָארוװ טָאה "פ םעד רעביא ךָאד ךיז ייז ןעסיש
 ּפָאק ןייז ןעבעל ןעהעזרעד גנורעדנואוורעפ טימ רע טָאה ןעגיוא ענייז גידנענעפע
 ןייז ,איראוו חנתמ ַא טקניישעג טָאה םהיא עכלעוו ,עלעשיק עטהענעגסיוא איד
 רהיא וצ טקירדעגוצ * יז טָאה ןוא עלעשיק איד טקורעגוצ טָאד רע .יורפ ס'רעדורב

 איד ןעטלַאה ןענָאק וצ ןעגניירטשנא טפרַאדעג ךיז טָאה רע רעבָא ,ּפָאק ן'טימ |
 ןיוש זיא סָאד , .טצעזעג ךיז טָאה ןוא ןעגנורּפשעגפיוא זיא רע .טכַאמרעפ ןעגיוא
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 סָאװ ןהָאט טכַארט ַא ףרַאד ןעמ -- טגָאזעג ךיז רע טָאה --- רימ רַאפ טגידנעעג
 ןעפָאלעגכרוד לענש זיא קנַאדעג ןַײז "? ןהָאט וצ ןעבילבעג זיא סָאװ .,ןהָאט וצ
 ןעניז ןופ בָארַא ןעמ טהעג ױזַא, .ןַאננַא וצ עבעיל ןייז בלַאהרעסיױוא ןעבעל ןייז
 ".ןייז סואימ טינ לָאז סע ךיז ןעמ טכיש ױזַא --- טלָאהרעדיװ ךיז רע טָאה ---

 זיא ; ךָאנרעד } ; ןעסָאלשרעּפ איז טָאה ןוא .ריחט רעד וצ ןעננַאגעגוצ זיא רע
 םוצ ןעגנַאגעגוצ רענדייצ עטקירדרעפ טימ ןוא קילב ןעטלעטשעגבָא ןַא טימ רע
 טרהעקעגסיוא טָאה ,טקוקעב םהיא טָאה ,רעװלָאװער םעד ןעמונעג טָאה ,שיט
 -ענ רע זיא ייווצ .טוניס ַא .טכַארטרעפ ךיז טָאה ןוא רהער םענעדָאלעגנָא םעד
 ּפָאק םענעזָאלעגבָארַא ןַא טימ ,דנַאה ןיא רעװלָאװער םעד טימ ױזַא ןענַאטש

 -- "ךיז טהעטשרַאּפ, .ןעקנַאדעג עטנניירטשעגנא ןופ קורדסיוא םעד טימ ןוא |
 "עב א וצ ןעקנַאדעג ענייז ןיא ןעמוקענ טלָאװ רע איוו יוזא טנָאזעג ךיז רע טָאה
 סָאד זיא טייקכילקריוו רעד ןיא ןוא ."ךיז טהעטשרַאּפ , -- גנודיישטנע רעטמיטש

 ןעגיבלעזמעד ןופ גנילָאהרעדיװ ַא ןופ סולש רעד זיולב ןעוועג "ךיז טהעטשרַאפ ,
 ןיא םהיא ייב ןיוש ןענייז עכלעוו -,ןעגנורעניארע ןוא .רעדליב ,ןעקנַאדעג זיירק
 .עדנוטש רעד רַאפ ןעפָאלעגכרוד ?הָאמ ענילדנהעצ ּפָאק

 רעדיוו ךיז טָאה קנַאדעג ןייז ןעוו ,טלָאהרעדיװ רע טָאה "ךיז טהעטשרַאּפ ,.
 ייילוצ ןוא ,ןעננורעניארע ןופ זיירק-רעביוצ ןעגיבלעזמעד ןיא ןהָאטעג רהעק ַא

 ַא קרַאטש טָאה ןוא טסורב ןייז ןופ טייז רעקניל רעד וצ רעולָאװער םעד גידנעג
 :נַאלק ןייק טרעהעג טינ טָאד רע .לעדנעה סָאד דנַאה רעצנַאג רעד טימ ןהָאטעג היצ

 איד ןופ ןעגָאלשעגבָארַא םהיא טָאה טסורב ןיא ץעז רעקרַאטש ַא רעבָא ,סָאש ןופ
 זיא רעװלָאװער רעד ,שיט ןופ גערכ ן'רַאפ ןעטלַאהנָא טלָאװעג ךיז טָאה רע .סיפ
 ןעבילבעג זיא ןוא ןהָאטעג לעקָאש א ךיז טָאה רע ,דנַאה ןייז ןופ ןעלַאפעגסױרַא
 טינ 'טָאה רע .ךיז םורא גנורעדנואוורעפ טימ גידנעקוק ,דרע רעד ףיוא ןעציז
 שיט ןופ ךעלסיפ ענעגיובעגסיוא איד ףיוא ןעטנוא גידנעקוק ,רעמיצ ןייז טנעקרעד =

 ,עלענש איר .ןעליד איד ףיוא לעפ-רעגיט רעד ףיוא ןוא ברָאק-רעיּפַאּפ םעד ףיוא

 ןעבָאה ,לַאז ן'רעביא ןעגנַאגעג זיא רעכלעוו ,רעניד םעד ןופ טירט עדנעּפירקס
 ןוא ןעקנייד וצ גנוגניירטשנא ןַא טכַאמעג טָאה רע .ןעניז םוצ טכַארבעג םדיא
 רעד ףיוא טולב גידנעהעזרעד ןוא ,דרע רעד ףיוא טגיל רע זַא ןענַאטשרעּפ טָאה
 ךיז טָאה רע זַא ,ןענַאטשרעּפ רע טָאה ,דנַאה רעד ףיוא ךיז ייב ןוא לעפ-רעניט

 .ןעסָאשעג
 ן'טימ גי רנעראש ,טרערעגסיודא רע טָאה ,!ןעפָארטענ טינ !שירַאנ איו,

 טָאה רע ; םהיא ןעבעל :ןעוועג זיא רעװלָאװער רעד .רעוולָאװער םעד ךָאנ דנַאה
 טייז רעדנַא רעד וצ ןהָאטעג היצ ַא ךיז רע טָאה גידנעכוז .רעטייוו טכוזעג רעבָא
 -ענרעדינַא רע זיא םביוועגכיילג איד ןעטלַאהוצנָא דנַאטש םיא גידנעייז טינ ןוא
 | ,טולב טימ גידנעפיולבָא ,ןעלַאפ

 -עב טפָא 'ףיז טגעלפ רעכלעוו ,ןעדראבנעקאב טימ ייקאל רעטנַאגעלע ןייז
 -רעד ױזַא ךיז טָאד ,ןעוורענ עכַאװש ןופ טעדייל רע זַא ,עטנאקעב רַאפ ןעגָאלק

 רע זַא ,דרע רעד ףיוא טגיל ררעה ןייז איוו ןעהעזרעד טָאה רע ןעוו ןעקָארש
 ןיא .ףליה ןעכוז ןעפָאלעג ןיילַא זיא ןוא טולב טיט ןעפיולבָא טזָאלעג םהיא טָאה

 יירד סימ ןערהָאפוצ ןעטוקעג ,אירַאװ ,יורפ ס'רעדורב ןייז זיא םורַא עדנומש א
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 -עג ןענייז עכלעוו ןוא ןעטייז עלַא ןיא טקישעג טָאה איז עכלעוו ךָאנ ,םיריוטקָאד
 -נייא ןעמ טָאה ןעטעדנואוורעפ םעד .רהיא טימ טייצ ןייא ןיא ןערהַאפוצ ןעמוק
 .םהיא ןענידעב ,םהיא ןעבעל ןעכילכעג ןיא איז ןוא טעב ןיא טניילעג
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 רע סָאװ ,ןיירעד ןענַאטשעב ןיא תועט סעשטיווָארדנַאסלעלַא ײסקעלַא = |
 טימ ךיז ןעהעז עװקסָאמ ןופ ןערהָאפעג זיא רע תעב ,ןדָאטענ טכַארט ַא טינ טָאה
 רע זא ןוא עניטכירפיוא ןַא ןייז לָאז הטרח רהיא ןעפערט ןָאק סע זַא ;בייוו ןייז
 תועט רעניזָאד רעד -- ןעברַאטש סםינ סע איז ןא ןוא ,ןעהייצרעפ רהיא לָאז
 ןייז ךָאנ םורא ןעטַאנָאמ ייווצ ןיא טשרע רהָאלק טלעטשעגרָאפ םהיא ךיז טָאה
 םעד זיב סָאװ ,ןופרעד תועט רעד זיא ןעמוקעג .עוקסָאמ ןופ ךיז ןערהעקקירוצ
 .ץרַאה ןייז טנעקעג טינ ןייֵלַא רע טָאה לָאפ

 ןיא ?הָאמ ןעטשרע םוצ רע טָאד יורפ רעקנַארק ןייז ןופ ?עטעב ןעבעל
 רע סָאװ ,תונמחר ןוא טייהדלימ ןופ ?היפעג םענעי ךיז ןעבענעגרעביא ןעבעל ןייז

 -נעמ ערעדנַא ןופ ןעדייל איד ןעהעזרעד טגעלפ רע ןעוו ,טלהיפענ רעמיא טָאה
 עכילדעש א ןעוועג טלָאװ סָאד איוו ,טמהעשענ רעבָא ךיז טָאה רע סָאװ טימ ,ןעש

 רעד ןעוועג זיא סָאװ עגיבלעז סָאד זַא ,טלהיפרעד גנולצולפ טָאה רע .טיײקכַאװש
 סָאד ; החמש רעגיטכייג ןייז ןופ לָאװק רעד ןערָאװעג זיא ,םירוסי ענייז ןופ לָאווק
 "ךוארעפ טָאה רע ןעוו ,ןעדעישטנענוא סלַא ןעזיווענסיוא ךיז טָאה םהיא סָאװ
 ןוא ךאפנייא ױזַא ןערָאװעג זיא ,טסַארעג ןוא עפריוורָאפ טכאמעג ,טלייהט
 .טבעילעג ןוא טעהייצרעפ טָאה רע ןעוו ,רהאלק

 -עז ,טַאהעג תונמחר רהיא היוא טָאה ןוא יורפ רעד טעהייצרעפ טָאה רע
 טָאה ןוא ןיקסנָארוװ טעהייצרעפ טָאה רע .הטרח רהיא ןוא ןעדייק ערהיא גידנעה
 "ייװצרעפ ןייז ןעגעוו טרעהרעד סָאה רע ןעוו ,ךָאנ סנרעדנַאזעב ,טרעיודעכ םהיא
 טנעלפ רע רעדייא רהעמ ןהוז ןייז טימ טאהעג דיילטימ טָאה רע .טאהט רעטלעפ
 נָאה רע סָאװ רַאפ ,עטריוורָאפ טכַאמעג טציא ךיז טָאה ןוא ,.רעהירפ ןעלהיפ סָאד
 רע טָאה עלעדיימ רענערָאכעגיײנ רעד וצ רעבָא .םהיא טימ ןעבעגעגבָא גינייוו ךיז

 .טייקכילטרעצ ןופ לעיפיוו תונמחר ןופ ױזַא טינ ,?היפעג רעדנוזעב ַא טלדיפעג
 ןוא רעמיצ-רעדניק ןיא ןעמוקניירַא גָאט ןיא לָאמ עכילטע טגעלפ רע

 ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןירעהיצרע איד ןוא םִא איד זַא ,גנַאל ןעציז םרָאד טגעלפ
 טנעלפ רע .ןערָאװעג טנהעוועג וצרעד ןיוש ןענייז ,םחיא רַאפ טמהעשעג רעהירפ
 -ָאלש םעד ףיוא ןעקוק גידנעגייווש דנַאנַאכָאנ עדנוטש עבלַאה ַא לָאמַא ןענַאק
 ףךיז טשטיינק סע איוו ןעטכַאבָאעב טגעלפ ןוא דניק ם'ןופ לע'םינּפ ןעטיור ןעדנעפ
 טָאה ןעטונימ עכלעזט ןיא .ךעלעטנעה עכייוו ,עקכוּפ איד ףיוא ןוא ןרעטש םעד
 -נעטשלָאפ ןיא ןוא גיהור גידנעטשלַאפ טלהיפעג ךיז שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 -נהעוועגנוא ןייק ןעהעזעג טינ עגַאל ןייז ןיא טָאה רע ןוא ךיז טימ עינָאמרַאה רעניד
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 - ,ןערעדנע ןעפרַאד לָאז ןעמ סָאװ ,סעכלעזַא סעּמע ןייק ,סעכיל
 ןעהעזעג רע טָאה רערהעלק ץלַא רעבירַא זיא סע טייצ רהעמ סָאװ רעבָא !

 טינ רעבָא םהיא ןעמ טעוו ,ענַאל איד ןייז טינ לָאז םהיא רַאפ ךילריטַאנ איוו זַא
 רעניטסיינ רעניזָאד רעד רעסיוא זַא טלהיפעג טָאד רע ,רהיא ןיא ןעביילב ןעזָאל
 ערעסערג ַא ,טפַארק ַא ךָאנ ןארַאפ זיא ,ןעבעל ןייז טעטייל עכלעוו ,טפַארק

 ,ןעבעל ןייז ןיא טפַארק-סגנוטייל א ךיוא זיא עכלעוו ,טפַארק-תוימשג א ,טפַארק |
 רע עכלעוו הור איד ןעבָאה ןעזָאל טינ םהיא טעוװ טפַארק עטייווצ איד זַא ןוא

 -ַארפ-סגנורעדנואוועב טימ םהיא ףיוא ןעקוק עלַא זַא טלהיפעג טָאה רע .טשניוו

 רעדנוזעב .סעּפע םהיא ןופ טרַאוװרע ןעמ ןוא טינ םהיא טהעטשרַאפ ןעמ זַא ,ןעג
 -עב ענייז ןיא טייהרעכיזנוא ןוא ,טייקטמיטשעבנוא ןַא טלהיפעג רע טָאה ךָאנ

 .יורפ ןייז וצ ןעננוהיצ
 טיוט ןופ טייקטנערָאנ איד עכלעוו ,טייקכייוו איד רעבירַא זיא סע ןעוו

 -ַאב וצ ןעביוהעגנָא שטיווָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא טָאה ,ןַאננַא ןיא טכַאמעג טָאה

 טינ ןָאק ןוא טסַאל ַא סלַא םהיא טלהיפ ,ארומ םהיא רַאפ טָאה ַאננַא זַא ,ןעקרעמ
 ןוא טלעוועג סָאװ טלָאװ איז איוו ױזַא סעּפע .ןעגיוא איד ןיא ךיילג םהיא ןעקוק
 טרַאװרע סעּפע ךיוא טָאה איז זא ןוא ,םהיא סָאד ןענָאז וצ טינ ךיז טסילשטנע
 .ןעביילב טינ ױזַא רעטייוו ןענָאק ןעגנוהיצעב ערעייז זַא גידנעלהיפ ,םהיא ןופ

 ,רעטכָאט ענערָאבעגיײנ סַאננַא זַא ,ראורבעפ עדנע טריסַאּפ טָאד סע

 -קעלַא ײסקעלַא .ןערָאװעג קנַארק זיא ,אננא ןעבעגעגנ ןעמָאנ א טָאה ןעמ רעכלעוו
 ןעקיש גידנעסייה ןוא רעמיצ-רעדניק ןיא ןעוועג הירפ-רעד-ןיא זיא שטיווָארדנַאס
 -עג טָאה רע ןעוו .אווטסרעטסינימ ןיא ןערהָאפעגקעװַא רע זיא ,רָאטקָאד ן'כָאנ

 .רעיפ רענייז ַא םורַא םייחַא טרהעקעגקירוצ ךיז רע טָאה ,טײברַא ןייז טנידנע
 ייקאל ןעטצוּפענסיוא םעד ןעהעזרעד רע טָאה רעמיצ-רעדָאפ ןיא ןיירַא זיא רע ןעוו

 עסייוו ַא ןעטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,ענירעלעּפ ענרעטופ ַא טימ ןוא ךעלדניילאג טימ

 - | | .עדנאטאר

 יָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןהָאטעג גערפ ַא טָאה -- ? ָאד סָאד זיא רעוו ---

 = | /  .שטיװ
 ייױמש ַא טסימ טָאה --- איאקסרעווט אנווָארטעּפ ַאטעבַאזילעי ןיטסריפ --- 0
 רעד טרעפטנעעג ,ןעשטיווָארדנַאסקעלַא יײפקעלַא טכודעג ךיז טָאה סע איו ,לעכב

 | : ,.ייקאל

 -קעלַא ײסקעלַא טָאה טייצ רערעווש רעצנַאנ רעד ןופ ףיולרעפ םעד ןיא |
 איד סנרעדנָאזעב ,עטנַאקעב עכילטפַאשלעזעג ענייז זַא ,טקרעמַאב שטיוָארדנַאס

 ס'יורפ ןייז ןיא ןוא רענייז ןיא ליײהטנַא רעדנוזעב ַא ןעמונעג ןעבָאה ,ןעיורפ

 ןעמעוו סעּפע ןעטלָאװ ייז איוו ,ןעביוהעג רהעז ןעוועג סעּפע ןענייז עלַא .עגַא

 -עב ַא טימ סעּפע ןעמ טגעלפ ןענעגעגַאב םהיא טגעלפ ןעמ ןעוו .ןעכַאמ הנותח

 .איז טכַאמ סָאװ םהיא ןעגערפ דיירפ רענעטלַאה

 ןעשטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא רַאפ זיא ףו:עב סאיאקסרעווט ןיטסריפ
 ַא טָאה רע .רעמיצ-רעדניק ןיא ךיילג קעװַא זיא רע ןוא םהענעגנַאנוא ןעוועג

 ,עשיזיוצנַארפ איד ןעטיברעפ טָאה עכלעוו ,ןירעהיצרע עשילגנע איד ןהָאטעג גערפ

 | .יבייב ןעגעוו טגָאזעג טָאה רָאטקָאד רעד סָאװ
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 טָאה ןוא ָאטינ רהַאפעג ןייק זיא סע ןַא ,טגָאזעג טָאה רָאטקָאד רעד --
 ,ררעה ןיימ ,ןעכַאמ סענַאװ טנעדרַארעפ

 -ָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טגָאזעג טָאה -- ץלַא ךָאנ טעדייל איז רעבָא --

 ,רעמיצ ןעטסקענ ןיא טיירש דניק סָאד איוו ךיז גידנערעהוצ שטיוו
 ןעסָאלשטנע טָאה -- ררעה ןיימ .טינ ניוט םַא איד זַא ,ןעכעו ךיא --

 | ,עקרעדנעלגנע איד טגָאזעג
 טגערפעג גידנעלעטשבא ךיז כָאד - - ?יווא רדיא טקנייד סָאװרַאפ ---

 | .שטיװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא
 טָאה ןעמ .ררעה ןיימ ,לָאּפ ןיפערג רעד ייב ךיוא ןעוועג זיא ױזַא ---

 סָאד זַא טלעטשענסיורַא ְךיִי טָאה ףוס םוצ ןוא ,טרירוקעג ,טרירוקעג דניק סָאד

 ,ררעה ןיימ ,טאהעג טינ ךלימ ןייק טָאה םַא איד :גירעגנוה ךַאפנייא זיא דניק

 ױזַא גידנעהעטש ,ןוא טכַארטרעפ ךיז טָאה שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 זיא דניק סָאד .רעמיצירעדניק ןעטייווצ ןיא ןיירא רע זיא ,ןעדנוקעס עכילטע
 דנעה ס'םִא -עד ףיוא ךיז נידנעשטיינק ןוא לעּפעק סָאד גידעפראוורעפ ,ןעגעלעו
 ,טסורב עלופ איד ןעמהענ טלָאװעג טינ טָאה ןוא

 -קעֶלַא ײסקעלַא ןהָאטעג גערפ ַא טָאה -- ?רעפעב סינ ץְלַא ךָאנ --
 .שטיווָארדנַאפ

 ,ַאינַאינ איר טרעפטנעעג ליטש .טָאה --- ,גיהורנוא רהעז ןענייז ייז --
 ךלימ ןייק טָאה םִא איד סָאד ןייז ןעק סע זַא ,טנָאז דרַאודע ססימ ---

 ,טגנָאזעג רע טָאה -- טינ

 -קעלַא ייסקעלַא ,ןהָאטעג טכַארט ַא ךיוא ןייֵלַא ןיוש סָאד בָאה ךיא- --
 .שטיווָארדנַאס

 ?ןעגָאז טינ סָאד רהיא טלָאז עשז-סָאװ ראפ ---
 סעּפע ןיילַא ןענייז אנו:עידַאקרַא .ַאננַא ?ןעגָאז ךיא לָאז ןעמעוו ---

 .אינַאינ איד טגָאזעג טםייהנעדעירפוצנוא טימ טָאה -- דנוזעג טינ ץלַא
 עניזָאד איד ןיא ןוא .זיוה ןיא טסנעיד עטלַא ןַא ןעוועג זיא ַאינַאינ איד

 ננוטיידנָא ןַא טקרעמעב שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טָאה רעטרעוו עכַאפנייא
 .ענַאל ןייז ףיוא

 -עג ךַאס ַא טָאה אינטינ איד .ןעירשעג רעכעה ךָאנ טָאד דניק סָאדי
 ןופ ןעמונעגוצ םהיא טָאוו ,דניק םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ,דנַאה רעד טימ ןהָאט
 םוא דנַאהה רהיא ףיא םריא ןעגיו ןעיטונענ ךיז טָאה ןוא דנַאה ס'םִא רעד
 ,ןעליטשוצנייא

 טָאה -- םִא איד ןעכוזרעטנוא וצ רָאטקָאד םעד ןעטעב ףרַאד ןעמ --
 | .שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טגָאזעג

 ןעמ זַא ןעקָארשרעד ךיז טָאה ,עדנוזעג א ןעהעזסיוא ן'פיוא ,םִא איד

 רעד רעטנוא ךיז ראפ סעּפע ןדָאטענ ?עמרומס ַא טָאה ,ןעגאזוטנע רהיא ןָאק
 .לעכיימש א גנוטכַארעפ טיס טָאה ,טסורב עסיורג רהיא גידנעטלַאהעב ןוא זָאנ

 לעכיימש רהיא ןיא .ךקימ גונעג טָאה איז ביוא ,טלעפייווצ ןעמ סָאװ ןהָאטעג
 ,עגאל ןייז ןופ ןעכַאלבָא ןימ ַא ןעהעזעג שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טָאה

 ןעגנַאגענמורַא זיא ןוא ,םֵא איד טגָאזעג טָאה -- דניק םעכילקילגנוא ---
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 | .דנעה איד ףיוא דניק סָאד גידנעגיוו

 - טָאה ןוא ?הוטש ַא ףיוא טצעזעג ךיז טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא |

 ןיה ןעגנַאנעגמורַא זיא עכלעוו ,םֵא רעד ףיוא טקוקעג םינּפ ןעגירעיורט 'ַא טימ

 - ' | - .קירוצ ןוא

 - -עיט םעד ןיא טגײלעגקעװַא דניק ןעטליטשעגנייא םעד טָאה ןעמ ןעוו

 כָאה איז איוו םעד ךָאנ םהיא ןופ ןעגנַאנעגבָא זיא םִא איד ןוא לעטעבגיוו ןעפ

 . הא ןענַאטשעגּפױא שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא זיא ,עלעשיק איד טכיררעפ

 םקוקעג רע טָאה טונימ א .דניק םוצ ןעגנַאגעגוצ רעגניפ-ץיּפש איד ףיוא ןיא

 .ןייז ףיוא ןעטָארטעגסױרַא לעכיימש ַא סעּפע טָאה גנולצולּפ רָאנ ,דניק ן'םיוא

 . .רעמיצ ןופ סױרַא רעגניט ץיּפש איד ףיוא ?יטש ױזַא ךיוא זיא רע ןוא םינּפ

 טָאה ןוא ןהָאטעג גנולק ַא רע טָאה רעמיצ-ססע ןיא גידנעמוקניירא

 רקָאד ן'ךָאנ ןעקיש דלַאב לָאז ןעמ זַא ,רעניד םענעמוקעגניירַא םעד ןעסייהעג

 םינ ראג טגרָאז איז סָאװ ראפ ,יורפ ןייז ףיוא ןעסָארדרעפ טָאה םהיא .רָאמ

 רע טָאה רהיא ףיוא סורדרעפ ןייז רעביא ןוא ,דניק ןעגיטכערּפ אזא ןעגעוו

 טרָאד ןעהעז טלָאװעג טינ ךױא טָאה רע ,רהיא וצ ןהעגניירַא טלָאװעג טינ

 סָאװ ראפ ךיז ןרעדנואוו טנעקעג ךָאד טָאה יורפ איד רעבָא ; יסטעב ןיטסריפ

 זא טכַאמעג רע טָאה םורָאד ןוא דילנהעוועג איו רהיא וצ ןיירַא טינ טהעג רע

 םעד ףיוא גידנעהעגוצ .רעמיצפָאלש ןיא ןיײרַא זיא ןוא ךיז רעביא גנוגנײרטשנַא

 ןעכלעוו ,ךערּפשענ ַא טרעהרעד גידנעלעוו טינ רע טָאה רהיט םוצ ךיּפעט ןעכייוו

 2 | . .ןערעה טלָאװעג טינ טָאה רע

 ראפ ךָאנ ןהעטשרעפ ךיא טלָאװ ,ןעוהָאפקעװַא טינ טלָאװ רע ןעוו ---

 ןעטלַאה ךיז ףרַאד ןַאמ רעייא רעבָא .רע ךיוא ױזַא ןוא ךיז טנאזטנע רהיא סָאװ |

 | | .יסטעב טגָאזעג טָאה --- ,ןופרעד רעכעה

 סע ךיא לי ןעגעוו ןיילַא ךיז ןופ רונ ,ןעגעוו ס'ןַאמ םעד ןופ טינ ---

 .עמיטש עגיהורנוא ס'ַאננַא טרעפטנעעג טָאה --- ! םעד ןופ טינ רימ טדער .טינ

 -עגעב ןעשניוו טינ טלָאז רהיא ,ןייז טינ רעבָא ךָאד ןָאק סע ,אי --- |

 ...ךייא רעביא ןעסָאשעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןעשנעמ םענעי טימ ךיז ןענעג

 0 . יטינ סָאד ךיא ?ליוװ ךילמענ םעד רעביא ---

 ןעגידלוש ןוא םענעקָארשוצ ַא טימ טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא

 טייהרעטקרעמעבנוא טלָאוװעג טָאה ןוא ךיז טלעטשעגבא םינּפ .ן'פיוא קורדסיוא

 ןעוועג טלָאװ סָאד זַא ,ןהָאטעג טכַארט ַא רעבָא טָאה רע .קירוצ ךיז ןעררעקמוא

 ,ךיז גידנעטסוהבָא ,ןוא ןהָאטעג רהעק ַא רעדױװ ךיז טָאה רע ,גידריוונוא וצ

 ןוא ןערָאװעג ןעגוװשטנַא ןענייז ןעמיטש איד .רעמיצפאלש םוצ קעװַא רע זיא

 -י יי . יי ,ןירַא זיא רע

 טימ ,קָאר?ףָאלש ןעיורג א ןיא עקטעש וק רעד ףיוא ןעסעזעג זיא אננַא |

 -סיוא טײהקנַארק ןופ ןענייז עכלעוו ,רָאה עצראווש-ענעריושעג - ץרוק רהיא-

 - ןעהעזרעד טגעלפ איז ןעוו רעמיא איו .ּפָאק ןענידכעלייק רהיא ףיוא ןעכָארקענ

 ןעזָאלעגּפָארַא טָאה איז --- ןעדנואוושרעפ ךיילג טייקרעטנומ רהיא זיא ,ןַאמ םעד |

 ןעוועג זיא יסטעב .יסטעב ףיוא ןהָאטעג קוק ַא גיהורנוא טָאה ןוא ּפָאק םעד

 טימ עהייר ןייא ןיא ןעסעזעג זיא ןוא ערָאמ רעטצעל רעד ךָאנ ןהָאטעגנָא
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 -יֹובנֶא ןוא עילַאט עכיוה עניצַאלּפ רהיא דאדג ןעטלַאהל} טָאה איז ;ן'ַאננא

 ײסקעלַא טנעגענעב לעכיימש ןעטפַאהסַאּפש ַא טימ איז טָאה ,ּפָאק םעד גידנעג
 .ןעשטיוװַארדנַאטקעלַא

 ןיב ךיא -- .עטרעדנואוורעפ ַא טשרמולכ טגָאזעג איז טָאה -- !ַא --
 ךיא ןוא םינ ץענרע רָאג ךיז טוייוו רהיא .זיוח וצ טייז רחיא סָאװ ןרענ רהעז
 טרעהעג סעלַא ןופ בָא ףךיא ,טייחז נַארק ס'אננא טניז ןעהעזעג טינ ךייא בָאה
 טגָאזעג איז טָאה -- !ןַאמ רעכילרעדנואוו א טייז רחיא ,אי .גרָאז ערעייא ---

 ןעקנאשעב םהיא טלָאװ איז איו ױזַא ,םינּפ ןעדלימ ןוא ןעדנעטיידעכ ַא טימ

 .יורפ ןייז ֹוצ גוצעב ןיא גנולדנַאח ןייז ראפ הטומסיורג ןופ לַאדעמ א טימ
 שוק א טָאה ,טניינרעט טלַאק ךיז טָאה שטיווָארדנַאסקעלא ײטקעלַא |
 ,דנוזעג רהיא ןענעוו ןראטעג גערפ ַא איז טָאה ןוא דנַאה ס'יורפ ןייז ןהָאטעג

 גידנעדיימסיוא טגָאזעג איז טָאה -- רעסעב ,ךיז טדוד ,ךיז ?חיפ ךיא ---
 .טיללב ןייז

 טנַאזעג רע טָאה -- שירעביפ סעּפע ןיא בראפ-סטכיזעג רעיוא רעבָא ---
 ,שירעביפ טרָאװ םעד ףיוא גידנעטיידנָא

 .יסטעב טנַאזעג טָאה -- טדערוצ ?עיפ ןצ רהיא טימ ךיז ןעבָאה רימ---

 .קעװַא רהחָאפ ךיא ןוא ,טייז ןיימ ןופ שיטסיאָאנע וצ זיא סָאד זַא ?חיפ ךיא ---
 רהיא טּפַאכעגנָא לענש טָאה ַאננַא רעבָא ,ןעביוהעגפיוא ךיז םָאה איז

 | | .ננולצולפ נידנערעוו טיור ,דנַאה
 ,ןיינ ...ןעגָאז ךיוא ףראד ךיא .ךייא טעב ךיא ,ךָאנ ָאד םייז ,ןיינ ---

 ןוא ,שטיװַָארדנַאסקעלַא ייסקעלא וצ ןהָאטעג דנעו א ךיז איז טָאה --- ךייא
 .ןוא טינ לי ךיא -- ןערעטש םעד ןוא זלַאה רהיא טקעדעב טָאה טייקטיור ַא
 | ,טנַאזעג איז טָאה -- ךייא ןופ ךַאז ןייק ןעטלַאהעב טינ ןָאק

 רענניפ איד טימ ןהָאטעג קַאנק ַא טָאה שטיווָאדדנַאסקעלַא יײטקעלַא
 ,ּפָאק םעד ןעזָאלענרעטנורַא טָאה ןוא

 וצ םוא ןעכועב זנוא טשניוו יקסנָארוװו ףַארג זַא ,טנָאז יסטעב ---
 ךיא ןזַא ,טגַאזעג בָאה ךיא .טנעקשַאט ןייק רחָאפבָא ןייז ראפ דעישבא ןעמדענ
 + .ןעמהענפיוא טינ םהיא ןָאק

 ןופ ןעגנייהבא טעװ סָאד זַא ,דניירפ ןיימ ,טנַאועג טָאה רחיא ---

 .רעטרעוו ערהיא טכיררעפ יסטעב טָאה -- שטיװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא
 וצ ךָאד טעװ סָאד ןוא ןעמהענפיוא טינ םהיא ןָאק ךיא ,ןיינ רעבָא ---

 ךילנארפ טָאה ןואי טלעטש שענבָא גנולצולּפ דו טָאה א -- ...'םינ ךאז ןייק
 ֹק אה רע) ן םיוא ןהָאטעג קוק א
 . טינ ליוו ךיא ,טרָאװ

 -הענ טלָאוװעג טָאה ןוא טקורענוצ ךיז טָאה שטיוװָארדנַא אסקעלַא ייסקעלַא |
 .דנַאה רהיא ןעמ

 טנַאזעג רע טָאה -- ןעיורטרעפ רעייא ראפ רחעז ךייא קנַאד ךיא -- |
 ץנַאג ךיז טימ ןייֵלַא ןעסילשעב טנָאקעג טלָאװ רע סָאװ סָאד זַא ,גידנעלהיפ

 עכלעוו ,איאקסרעווט ןיטסריפ ןופ טייהנעזעוונַא רעד ןיא טינ רע ןָאק ,טכייל
 ,טפַארק רעבָארג רענעי ןופ גנורעּפרעקרעפ איד ןעוועג ןעניוא ענייז ןיא ןזיא
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 טָאה רע .טּפַאשלעזעג רעד ןופ ןעגיוא איד ןיא ןענעל ןייז ןעטייל ףרַאד עכלעוו
 .איאקסרעווט ןיטסריפ ףיוא ןדָאטעג קוק ַא טָאה ןוא טלעטשעגבא ךיז

 איז .נידנעהעטשפיוא טנָאזעג יסטעב טָאה -- טכַארּפ ןיימ ,עידַא - ,ונ ---

 שטיוװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא .ןעגנַאגעגסױרַא ןיא ןוא ן'ַאננַא ןהָאטעג שוק ַא טי ה
 ,טיילגעב איז ט ;ה

 -סיורג ן'תמא ןַא ראפ ךייא ןעק ךיא ,שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ---
 םעניילק םעד ןיא ךיז גידנעלעטשבָא יסטעב טגָאזעג טָאה --- ןעשנעמ ןעגיה נומ
 ןיב ךיא -- דנַאה ןייז גנוטיידעב רעדנָאזעב טימ גידנעקירד ןוא רעמיצ ! סָאג
 ,ךייא ױזַא ריטקעּפסער ןוא ן'ַא גנַא ױזַא עול ךיא רעבָא ,שנעמ רעניטייז א ךָאד

 ,.טנעקשיַאט ןייק בָא טרדָאפ רע ןוא ,ערהע עטריציפינָאזרעּפ איד זיא

 ערעייא ראפ ןוא לײהטנַא רעייא ראפ ,ןיטסריפ ,ךייא קנַאד ךיא ---
 -הענפיוא ןעמעוו טינ ןָאק רעדָא ןָאק יורפ ןיימ ביוא ,עגַארפ איד רעצָא .תוצע

 | .ןעדיישטנע ןייֵלַא איז טעוו ,ןעמ !
 -נהעוועג ןייז איוו ,ןעמערב ענייז נידנעביוהפיוא טגָאזעג סָאד טָאה רע |

 / רע רעטרעוו עכלעוו וַא ,ןָאהטעג טכַארט ַא ךיילג טָאה ןוא ,ןעוועג זיא טייה
 סָאד ןוא .אפונ עגַאל ןייז ןיא ןייז טינ עדריוו ןייק רעבָא ןָאק ,ןעגָאז טינ לָאז
 -לעו טימ ,לעכיימש ןערנעכבַאלבָא ןוא ןעזייב םעד ןופ ןעהעזעג ךיילג רע טָאה
 .עזארפ רעגיזָאד רעד ְךָאנ ןָאהט עג קוק ַא םהיא ףיוא טָאה יסטעב ןעכ
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 -בֶא םוצ יסטעב ראפ טגיינרעפ ךיז טָאה שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא

 ענייז גידנערעהרעד רעבָא ,ןעגעלעג זיא איז .יורפ ןייז וצ קעוװוַא זיא ןוא דעיש

 ףיוא טקוקעג ענעקָארשוצ ַא טָאה ןוא טצעזעגקעװוַא לענש ךיז איז טָאה ,טירט

 ,טנייוועג טָאה איז זַא ,ןעהעזעג טָאה רע ,םהיא
 טסָאה וד סָאװ ןעיורטרעפ םעד ראפ רַאבקנַאד רהעז ריד ןיב ךיא ---

 עכלעוו ,עזַארּפ עגיבלעזיד שיסור ןיא טגָאזעג ךילטרעצ רע טָאה ---- ,רימ וצ

 ןעבעל טצעזעג ךיז טָאה רע ןוא ,זיוצנַארפ ףיוא טגָאזעג ן'יסטעב ראפ טָאה רע

 טגָאזעג רהיא וצ טָאה ןוא שיסור ףייא רהיא וצ טדערעג טָאה רע ןעוו ,רהיא

 רהעז ןיב ךיא ןוא -- .ן'ַאננַא טגערעגפיוא רעמיא ."אוד , רעד טָאה "אוד;

 טרהָאפ רע איוו ױזַא זַא ,ךיוא ןעכער ךיא .סולשעכ ןייד ראפ ריד רַאבקנַאד

 .רעהַא ןעמוק וצ טייקגירנעווטיונ ןייק ָאטינ יקסנָארוו ףַארג ראפ זיא ,קעװַא

 . סנעגירעביא רעבָא |
 וצ סָאד גיטיונ זיא סָאװ וצ זיא .טגָאזעג סָאד ךָאד ןיוש ךיא בָאה ,ַאי -- :

 -טציירעג ַא טימ ַאננַא ןעגָאלשעגרעביא גנולצולּפ םהיא טָאה --- ? ןעלָאהרעדיװ

 -גידנעווטיונ ןייק, .ןעגיטלעוורעביא וצ ןעזיוועב טינ ךָאנ טָאה איז עכלעוו ,טייק
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 דעישבָא ןעמהענ ןעמוק לָאז שנעמ ַא זַא -- ןהָאטעג טכַארט ַא איז טָאה -- טייק
 "עג טָאה רע ןעגעװ רעכלעוו ןופ ,טבעיל רע עכלעוו ,רעמיצנעיורפ רענעי ןופ

 ,םהיא ןהֶא ןעבעל טינ ןָאק עכלעוו ןוא טריניאור ךיז םָאה ןוא ןעמוקמוא טלָאװ
 -נרַא טָאה ןוא ןעּפיל איד טקירדראט טָאה איז .? טייקנידנעווטיונ ןייק ָאטינ

 ענעפַאלעגנָא איד טימ ףדנעה ענייז ףיוא ןעגיוא עגיצנַאלג ערהיא ןעזָאלעגרעט
 -נעעג איז טָאה -- ,ןעדייר טינ לָאמ ןייק רהעמ םעד ןעגעוו רימָאל -- .ןרעדָא
 ',רעגיהור ןיוש טגיד

 ןוא עגַארפ איד ןעדיישטנע וצ ריִד ראפ ןעזָאלעגרעביא בָאה ךיא ---
 -דנַאסקעלַא ײסקעלַא ןעביוהעגנָא ןעוועג טָאה -- ...סָאװ ןרעג רהעז ןיב ךיאי

 ,שטיוװָאר
 איז טָאה -- ,ןערעייא טימ גנומיטשנייא ןיא זיא שנואוו ןיימ סָאװ --- .

 איד יװַא טהיצ רע סָאװ טנערעגפיוא גידנעייז ,עזארפ ןייז טגידנעעג לענש
 .ןעגָאז טעװ רע סָאװ רעהירפ ןופ סייוו איז ןעוו טייצ רעד ןיִא רעטרעוו

 טשימ איאקסרעווט ןיטסריפ ןוא -- ,טמיטשענוצ רע טָאה -- ,אי --
 -נָאזעב .ןעטייהנעגעלעגנַאעילימַאפ עטסרעווש איד ןיא גיסַאּפ טינ ץנַאג ךיִו
 | ...איז ךָאנ םנערעד

 לענש טָאה -- רהיא ןעגעוו טדער ןעמ קכָאװ טינ ךאז .ןייק ביולג ךיא ---
 ,גיטכירפיוא ךימ טבעיל איז זַא ,סייוו ךיא --- .ַאננַא טגָאזעג

 .ןעגיוושעג טָאה ןוא ןהָאטעג ץפיז ַא סָאה שטיװָארדנַאטקעלַא ײסקעלַא
 גידנעקוקנָא ,קָארפַאיש ןופ ךאלזנערפ איד טימ טלעיּפשעג גיהורנוא טָאה איז

 ראפ ,םהיא וצ סיױוטשבא ןעשיזיפ ןופ להיפעג ןעכילפעה םענעי טימ םהיא
 טנָאקעג טינ טָאה איז ןעכלעוו רעבָא ,עפריוורָאפ טכַאמעג ךיז טָאה איז ןעכלעוו
 זופ ןערעוו רוטּפ -- סנייא זיולב ןעשנואוועג טציא טָאה איז ,ןעניטלעוורעביא
 .גיסירדרעביא ןעוועג רהיא זיא עכלעוו ,טייהנעזעונַא ןייז

 -קעלַא טגָאזעג טָאה --- .רָאטקָאד ן'ךֶאנ טקישעג סָאװ רָאנ בָאה ךיא --
 .שטיװַארדנַאסקעלַא ייס

 ? ךָאטקָאד ַא ךיא ףרַאד סָאװ וצ ;דנוזעג ןיב ךיא ---
 טלהעפ םא רעד ייב זַא ,טגָאז ןעמ ןוא ,טיירש עקניניילק איד ,ןיינ ---

 | | .ךלימ
 ,דניק סָאד ןעגיוז וצ טביולרע טינ רימ אוד טסָאה עשזיסָאװ ראפ --

 שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא) סניוא ץלַא ?ןעטעבעג ױזַא ךיז בָאה ךיא ןעוו
 ןעמ ןוא דניק א זיא איז .(טיידעב "םנייא ץלַא , רעד סָאוװ ןענַאטשרעּפ טָאה
 ןעגניירב ןעסייהעג טָאה ןוא ןהָאטעג גנולק ַא טָאה איז -- .ןערעטַאמסיוא טעוו
 רניק סָאד ןעגיוז ליו ךיא זַא ,ןעטעבעג ךיז בָאה ךיא -- לדניק סָאד ךיז וצ
 .עפריוורָאפ ךָאנ רימ ןעמ טכַאמ טציא ןוא ,טביולרע סינ רימ ןעמ טָאה

 . . .עפריוורָאפ ןייק ךַאמ ךיא ---
 טינ ךיא ןיב סָאװ ראפ ! טָאג ןיימ ! עפריוורָאפ טכַאמ רהיא ,ןייגנ ---

 *םיוא ןיב ךיא ,רימ עהייצרעפ -- .טנייוו -וצ ךיז טָאה איז ןוא ! ןעברָאטשעג

 רעבָא -- .ךיז וצ גידנעמוק טגָאזעג איז טָאה -- טכערעגנוא ןיב ךיא ,טגערעג

 ..קעװַא העג
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 ךיו וצ טגָאזעג ןעדעישטנע טָאה -- "ןעביילב טינ ױזַא ןָאק סָאד ,ןיינ;

 | .רעמיצ ס'יורפ רעד ןופ גידנעהעגסיורא ,שטיװָאדדנַאסקעלַא יײסקעלַא

 ייווא עצנַאג איד זַא ,רהָאלק ןעהעזעג טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא :

 ,ךילמענ סָאװ רעבָא ,סעּפע .םהיא ןופ ןרעדָאפ יורפ ןייז ןוא טפַאשלעזעג עטשרעב

 . טָאה םעד רעביא זא ,טלהיפעג טָאה רע .ןהעטשרַאּפ טנָאקעג טינ רע טָאה סָאד
 ..טכַאמ רעבלעוו ,טייקרעטיב ןופ לחיפעג ַא טקעוורע ןעצרַאה ןיא םהיא ייב ְךיִז

 רע .רהיא ןעגעג גנולדנַאה ןייז ןופ טסנעידרעפ עצנַאג איד ןוא הור ןייז בורה

 -עב ערהיא ןעסיירוצרעביא רעסעב ןעוועג טלָאװ ןַאננַא רַאפ זַא ,טנעכערעג טָאה

 זיא ,ךילגעמנוא זיא סָאד זַא ,ןעניפעג עלַא ייז ביוא רעבָא ,ןיקסנָארוו וצ ןעגנוהיצ

 טינ רונ ,ןעגנוהיצעב עגיזָאד איד ןעזָאלרעד וצ רעדיוו רַאגָאז ןעוועגנ גיטרעפ רע

 איוו .עגַאל ןייז ןערעדנע טינ ןוא ייז ןערילרעפ טינ ,דנַאש וצ רעדניק איד ןעכַאמ

 ,גנודייש ַא סלַא רעטעב ןעוועג סָאד ךָאד זיא ץלַא ,ןייז טינ לָאז סָאד טכעלש

 ,רעדנעריטעמָארּפמַאק א ןיא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא טלָאװ רהיא רעכלעוו רעביא

 טָאה רע .טבעיל רע סָאװ סעלַא ןערילרעפ טלָאװ ןייֵלַא רע ןוא ,עגַאל רעכילדנעש |

 -עג ןענייז עלַא זַא ,סיואיראפ טסואוועג טָאה רע ; גיטכעמנוא ךיז טלהיפעג רעבָא

 טָאה םהיא רַאפ סָאװ ,סָאד ןהָאט ןעזָאל טינ םהיא טעװ ןעמ זַא ןוא םהיא ןעג

 ןעגניווצ םהיא טעװ ןעמ רונ ,טוג ױזַא ןוא ךילריטַאנ ױזַא- ןעזיוועגסיוא טציא

 .זומ רע זַא ,ןעקנייד ייז סָאװ רעבָא ,טכעלש זיא סָאװ ,סָאד ןהָאט וצ

 | 21. ה | |

 ןַאֿפעטס איו ,לַאז ןופ ןהעגוצסיורא טַאהעג טייצ טינ ךָאנ טָאה יסטעב

 ואוו ,ןעוועיעסילעי ןופ ןעמוק וצ ןעזיוועב טשרע טָאה רעכלעוו ,שטיװעידַאקרַא

 ,ריהט ןיא טנעגעגעב רהיא טָאה ,ןרעטסיוא עשירפ ןעטלַאהרע טָאה ןעמ

 -עג רע טָאה -- !שינעגעגעב עמהענעגנַא ןַא זיא סָאד ! ןיטסריפ ,א ---

 | .ךייא ייב ןעוועג ךָאד ןיב ךיא ןוא --- טגָאז

 טָאה -- קעװַא רהָאפ ךיא םוראוו ,טונימ ןייא ףיוא שינענענעב ַא ---

 י .חושדדנַאה איד גידנהָאטנָא ןוא גידנעלכיימש ,יסטעב טגָאזעג

 ַא רעהירפ רימ טיג ; הושדנַאה איד ןהָאטנא טימ ,ןיטסריפ ,ףיוא טהיצ --- |

 ןעמ סָאװ רַאבקנַאד טינ ױזַא ךיא ןיב ךַאז ןייק רַאפ .עלעטנעה רעייא ןהָאט שוק

 איד עדָאמ רעטלַא רעד רַאפ איו ,סעדָאמ עטלַא איד קירוצ טרהיפעגנייא .טָאה

 רימ ןעלעוו עשזדןעוו -- דזנַאה סיטטעב ןהָאטעג שוק ַא טָאה רע --- ןעשוק וצ דנעה

 | - | 4'ןעהעז ךיז
 .גירנעלכיימש יסטעב טגָאזעג טָאה --- הטרעוו טינ טייז רהיא -- = .

 .-טסנרע רעד ןערָאװעג ןיב ךיא םוראוו ,חטרעוו רהעז ןיב ךיא ,ןיינ ---

 -עגנַא-נעילימַאפ ענעגייא עניימ גנונדרָא ןיא ךיא גניירב זיולב טינ .שנעמ רעטס

 רע טָאה --- ערעדנַא ןופ ןעטייהנעגעלעגנַא-נעילימַאפ איד וליפא רונ ,טייחנעגעל

 ,םינּפ ןופ קורדסיוא ןעדנעטיידנָא ןַא טימ טגָאזעג

 גידנעהעטשרַאפ יסטעב טרעפטנעעג טָאה -- ! ןרעג רהעז ןיב ךיא ,ךא -- |

 קירוצ טרהעקעגמוא ךיז ןעבָאה ייז .ןַאננַא ןעגעוו סָאד טדער רע זַא טוג ץנַאג

 איז ךָאד טעװ רע -- עלעקניוו ַא ןיא ןעדייר טלעטשעג ךיז ןעבָאה ןוא לָאז ןיא

 "נוא ךָאד זיא סָאד---גיטיידלעיפ גידנעצּפעש ,יסטעב טגָאזעג טָאה ןרעטַאמסיוא
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 ...ךילנעמנוא ,ךילנעמ
 עטס טגָאועג טָאה -- יֹוזַא ךיוא טקנייד רהיא סָאװ ךימס טהערפ סע --|

 בעילוצ ךָאד ןיב ךיא -- נידיילטימ ּפָאק ן'טימ גידנעלקַאש ,שטיוװעידַאקרַא ןַאּפ

 .גרובסרעטעּפ ןייק ןעמוקעג םעיד
 סָאד -- טגָאועג איז טָאה -- םעד ןעגעוו טדער טדָאטש עצנַאג איד ---

 טהעטשראפ רע .סיוא טהעג ןוא סיוא טהעג איז .ענַאל עכילנעמנוא ןַא ךָאד ןיא
 ערעייז טימ ןעסַאּפש טינ ןענָאק עכלעוו ,ןעיורפ ענעי ןופ ענייא זיא איז זַא ,טינ
 ןערדיפקעווַא ,שיגרענע ןעלדנַאה רע לָאז רעדָא :עדייב איד ןופ סנייא .ןעלהיפעג
 ,איז ךָאד םקיטשרעד סָאד .טג ַא רהיא ביג ןוא איז יירפעב רעדָא ,ץעגרע איז

 .בעילוצ ךָאד ןיב ךיא -- יקסנאלבא טצפיזעג טָאה -- ..,סיוועג ,.,אי ,אי ---

 -רע ךימ טָאה ןעמ ...םעד בעילוצ ךילטנעגייא טינ ,טסייה סָאד .,ןעמוקעג םעד
 ךילכעזטּפיוה רעבָא .ןעקנַאד ךָאד ןעמ ףרַאד ונ ,ררעה-רעמַאק ןופ גנַאר םוצ ןעביוה

 .ןענדרָאנייא סָאד ןעהעז ןעמ ףרַאד
 .יסטעב טגָאזעג טָאה -- ! ןעפלעה טָאג ךייא לָאז ,ונ ---

  ןרָאטעג שוק ַא רעדיוו רע טָאה ,זיוהריפ ן'זיב ןיטסריפ איד גידנעטייפגעב
 -יירנא ןֹוא סלוּפ רעד טנָאלש סע ואוו ,טרָאד ,הושדנאה ןופ רעכעה דנאה רהיא
 טָאה איז ןזַא ,ןעטייהמוד עגידנעטשנאנוא עשירענגיל עסַאמ יא ךָאנ רהיא גידנעד

 ןַאּפעטס ןיא ,ןעכַאל איז לָאז רעדָא ןע רעוו סעכ ןיא איז לָאז וצ טסואוועג טינ
 ענידנענייוו ַא ןענופעג איז טָאה רע .רעטסעווש רעד וצ קעוַא שטיוועידַאקרַא

 -עמס ןיא ,טניילעגפיוא ךאלהערפ ױזַא ןעוועג זיא רע סָאװ גידנעקוק טינ |

 -שיטעָאּפ ,ןעדנעלהיפטימ םענעי ןיא ןעגנַאגעגרעביא דלַאב שטיוװעידַאקרַא ןַאּפ
 -בָאנ ךיז טָאה רע .גנומיטש רהיא וצ טסַאּפעג טָאה רעכלעוו ,ןָאט ןעטגערעגפיוא
 טנייה טלהיפ איז איוו ,דנַאטשוצ רהיא ןענעוו טנערפעג

 -ןוא ענעגנַאגרעפ עלַא ױזַא ןוא טנייה ןוא ןעטכענ .טכעלש רחעז ,רהעז ---
 ..טגָאזעג איז טָאה --- געט עדנעמוק

 ןעמ .הרוחש-הרמ רעד רעביא לעיפוצ ךיז טסבינ אוד זַא ךיז טכוד רימ ---

 ,סייוו ךיא .ךיילג ןעבעל ן'פיוא ןהָאט קוק ַא ףרַאד ןעמ ,ןהָאט לעסיורט ַא ךיז ףרַאד
 | | יי ...רעבָא ,רעווש זיא סָאד זַא
 דניז ערעייז רַאפ ןליטא רענעמ ןעבעיל ןעיורפ זַא ,טרעהעג בָאה ךיא --- |

 ,דנעגוט ןייז רַאפ םהיא טַאה ךיא רעבָא -- ַאננַא ןהָאטעג גָאז ַא גנולצולּפ טָאה ---
 -יפ רימ ףיוא טקריוו סָאד זַא ,העטשרַאפ אוד .ןעבעל טינ םהיא טימ ןָאק ךיא !

 ...ןעבעל טינ םהיא סםימ ןָאק ךיא ,טינ ןָאק ךיא .ןענארטרע טינ סָאד ןָאק ךיא ,שיז
 -ןוא זַא ,טניימעג בָאה ןוא ךילקילננוא ןעוועג ןיב ךיא ? ןהָאט ךיא לָאז עשז-סָאװ
 יטכלעוו ,דנאטשוצ ןעכילקערש םענעי רעכָא ,ןייז טינ ןיוש ןעמ ןָאק רעכילקילנ

 טסעוו .טנַאקעג טינ רָאג ןעלעטשרָאפ וליפא ךיז ךיא בָאה ,רעביא טציא בעל ךיא
 ךיא זַא ,שנעמ רעלופטכַארּפ ,רעטוג ַא זיא רע זַא גידנעסיוו זַא ,ןעביולג רימ אוד
 ססַָאה ךיא .םהיא ךיא סאה ןענעווטסעד ןופ ,הטרעוו טינ ל?ענָאנ ןייז וליפא ןיב
 ...רעסיוא ,טינ ךַאז ןייק טביילב רימ ןוא .הטומסיורג ןייז רַאפ .םהיא

 שטיוועידאקרא ןַאּפעטס רעבָא ,טיוט םעד רעסיוא ןעגָאז טלעוועג טָאה איז
 .ןענידנע ןעזָאלעג סינ איז טָאד
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 זַא ,רימ ביולג -- טגָאזעג רע טָאה -- זעוורענ ןוא קנַארק טפיב אוד --
 -קערש סעכלעזַא סעּפע ָאטינ רָאג ןיא ָאד .ךילקערש ךַאז איד טסרעסערגרַאפ אוד
 | ,סעכיל

 ענייז .ןהָאטעג ?עכיימש ַא ךילטרעצ טָאה שטיוועידַאקרא ןאּפעטס ןוא
 -לעדנַאמ איוו ,טקריוועג דנעגיהורעב ןענָאה דייר עדנעניהורעב ,עליטש ,עכייוו
 | .טלהיפרעד סָאד טָאה ַאננַא ןוא .ךלימ

 ןיב ךיא !ןערָאלרעּפ ןיב ךיא -- טגָאזעג איז טָאה -- אוויטס ,ןיינ ---

 ,ןיינ .עדנע איד נינ ְךָאנ זיא סָאד רעבָא .ןערָאלרעּפ סלַא רעגרע ! ןערָאלרעּפ
 ,טגידנעעג ןיוש זיא סעֶלַא זַא ,ןעגָאז טינ ןָאק ךיא ,ןערָאלרעּפ טינ ךָאנ ןיב ךיא
 -עגנָא ןִא איוו ןיב ךיא .ףוכ רעד טינ ְךָאנ זיא סָאד זַא ,להיפ ךיא ,טרהעקרַאפ
 ,..טגידנעעג טינ רָאג ְּךיִז טָאה סע דעבָא .ןעצַאלּפ ףרַאד עכלעוו ,ענורטס ענעגיוצ
 ,ךילקערש ךיז טעוװ ןעגידנע ןוא

 ָאטינ .ענורטס איד ןעזָאלבָא טייהרעקניליטש ןָאק ןעמ ,השק-טשינ --
 | .ןייז טינ לָאז גנַאגסיוא ןייק רעכלעוו ןופ ,ענַאל ןייק

 ...ןייא זיולב .טכַארטענ ןוא טכַארטעג בָאה ךיא ---

 ןייא רעד זַא ,םינּפ טענעקָארשוצ רהיא ןופ ןענַאטשרעּפ רעדיוו טָאה רע
 ןעזָאלעג םינ רהיא טָאה רע ןוא ,טיוט רעד זיא ,גנוניימ רהיא טיול ,גנַאגסיױא
 .ןעדייררעד

 טסנָאק אוד ,רונ ביולרע -- טגָאזעג רע טָאה -- ױזַא טינ רָאנ זיא סע --

 ןיימ ןענָאװצסױרַא ןעּפָא רימ ביולרע .ךיא איוו םוג ױזַא עגַאל איד ןעהעז טינ
 -יימש ךלימ-?עדנַאמ ןייז טימ ןהָאטעג לעכיימש ַא רעדיוו טָאה רע ןוא --- גנוניימ
 ,ןעשנעמ ַא טימ הטָארייהעג טסָאה אוד : ביוהנָא ןופ ןעביוהנָא לעװ ךיא --- ?לעכ
 ןהֶא הטַארייהעג טסָאה אוד ;ריד ןופ רעטלע רֶהָאֹי גיצנַאװצ טימ זיא רעכלעוו
 ,רעלהעפ ַא ןעוועג זיא סָאד .עבעיל ןופ גידנעסיוו טינ רעדָא עבעיל

 .ַאננַא טנָאזעג טָאה -- ! רעלהעפ רעכילקערש ַא --
 ,ךאנרעד .טקַאפ רענעהעשעג ַא ןיוש זיא סָאד : לָאהרעדיװ ךיא רעבָא --

 .ןַאמ ןייד ןיא טינ ךיז ןעבילרעפ וצ קילגנוא םעד טָאהענ אוד טסָאה ,רימ ןעגָאז
 ןַאמ ןייד ןוא .טקַאפ רענעהעשעג א ְּךיֹוא זיא סָאד רעבָא ; קילגנוא ןַא זיא סָאד

 איד ןיא טציא .סָאד זיא ױזַא .טעהייצרעפ ריד טָאה ןוא טסואוורעד ךיז טָאה
 ? סָאד אוד טשניוו ? טינ רעדָא ןַאמ ןייד טימ ןענהָאװ רעטייוו אוד טסנָאק : עגַארפ
 ? סָאד רע טשניוו

 ,טשינרָאג סייוו ךיא ,טינ סייוו ךיא ---
 -רַאפ טינ םהיא טסנָאק אוד זַא ,טגָאזעג ןיילַא ךָאד טסָאה אוד רעבָא --

 ? ןענָארט

 טשינרָאג סייוו ךיא .בֶא סָאד ןעקייל ךיא .טגָאזעג טינ בָאה ךיא ,ןיינ -- |
 .טשינרָאג העטשרַאפ ןוא

 | ...ביולרע רעבָא ,אי --
 ּפָאק ן'טימ הילפ ךיא זַא ,להיפ ךיא .ןהעטשרַאפ טינ סע טסנָאק אוד ---

 | ,טינ ןָאק ןוא .ןעטער טינ ךיז רָאט ךיא רעבָא ,םוהת ַא ןיא סעּפע

 .ןעּפַאכרעטנוא ךיד ןעלעוו ןוא ןעטעברעטנוא ןעלעוו רימ ,השקטשינ --
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 -וצסיורא ןעמהעננָא טינ ךיז טסנָאק אוד זַא ,העטשרַאפ ךיא ,ךיד העטשרַאפ ךיא

 .שנואוו ןייד ,ןעלהיפעג ענייד ןעגָאז

 .ןעגידנע ךיז לָאז סָאד זַא ,זיולב שניוו ךיא ,טשינרָאג שניוו ךיא --

 ַא ןעד אוד טסניימ ןוא .טהעטשרַאפ ןוא סָאד ךָאד טהעז רע רעבָא --
 רע ,ךיז טסנַאלּפ אוו ? ריד רַאפ זיא סע רעדייא רעגנירג םהיא רַאפ זיא סָאד
 סעלַא סָאד ןָאק טג ַא רעבָא ? ןעמוקסיורא םעד ןופ ןָאק עשז-סָאװ ןוא ,ךיז טגאלּפ
 שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס ךילדנע טגָאזעג גנוגניירטשנא ןהֶא טינ טָאה -- ןעזייל
 .ןהָאטעגנ קוק ַא רהיא ףיוא גיטיידלעיפ טָאה ןוא קנַאדעג טּפיױוה ןייז

 טימ טלעקָאשעג דנעניינרעפ טָאה ןוא סרעפטנעעג טינ ךַאז ןייק םָאה איז
 טָאה רעכלעוו םינּפ רהיא ןופ קורדסיוא םעד ןופ רעבָא .ּפָאק םענערָאשעגבָא רדיא
 רהיא ןעוועג טינ זיא סָאד זַא ןעהעזעג רע טָאה ,ןהָאטעג ןייש ַא גיטכיל גנולצולּפ
 ןָאק סָאװ ,קילג ַא רַאפ טנעכערעג סָאד טָאה איז לייוו ,רַאפרעד זיולב גנַאלרעּפ
 .ןערעוו טכילקריוורעפ טיג

 ךיא טלָאװ ךילקילנ איוו ןוא ! ןעדייב ךייא רַאפ רהעז טסירדרעפ ךימ ---
 ןאּפעטס טגָאזעג טָאה -- !ןענדרָאוצנייא סָאד ןעגנילעג סלָאװ רימ ןעוו ןעוועג
 טָאג ןעוו ! טינ רָאג דייר ,טינ דייר -- רעטסיירד גידנעלכיימש ,שטיװעידַאקרַא
 ףיא .להיפ ךיא איו ,סעֶלַא ןעגָאזוצכיורא טייקכילגעמ איד'ןעבעג רונ רימ טלָאװ
 .םהיא וצ טציא הענ

 םהיא ףיוא ןהָאטענ קוק ַא ןעניוא עדנעצנַאלג עטכַארטרעפ טימ טָאה ַאננַא
 .טגָאזעג טינ טשינרָאג טָאה ןוא

22 

 -ָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא וצ ןעגנַאגעגניירַא זיא שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס
 טגעלפ רע איוו ,טייקנעביוהעג ןעסַאמרענינייא רענעי טימ טעניבַאק ןיא ןעשטיוו
 .רעדנעציזרָאפ ןופ ץַאלּפ םעד ןעמהענרַאפ ןוא עיראלעצנַאק ןייז ןיא ןעמוקניירט
 דנעה איד טימ רעמיצ ן'רעביא ןעגנַאנעגמורא זיא שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 -ַאקרַא ןאּפעטס סָאװ ןעגעוו עניבלעזסָאד ןענעוו טכַארטעג טָאה ןוא רעטניהַא
 .ןעדייר םהיא טימ ןעמוקעגניירַא זיא שטיוועיד

 .שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס טנערפעג טָאה -- ? טינ ריד ךיא רעטש --
 ייסקעלַא טרעפטנעעג גיליוונוא טָא ,ןיינ ---

 | .שטיװָארדנַאסקעלַא
 -יירכרוד ךיז ףרַאד ןעמ ,אי ...ףרַאד ךיא ...טלעוועג ךיז טָאה רימ ,אי ---

 -ייא ןייז ףיוא ךיז גידנערעדנואוו שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה -- ןער
 .טנהעוועג ןעוועג טינ זיא רע רעכלעוו וצ ,טייהנעגעלרעפ רענענ

 ןוא רַאברחנָאז ױזַא ןעוועג םהיא רַאפ זיא טייהנעגעלרעפ ןופ ֿלהיפענ סָאד
 -עג זיא סָאד זַא טביולגעג טינ טָאה שטיוװעידַאקרַא ןאּפעטס זַא ,טעטרַאוװרענוא
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 טהעג רע סָאװ סָאד זַא ,טגָאזעג םהיא טָאה עכלעוו ,ןעסיוועג ןופ עמיטש איד ןעוו
 נָא ןַא ךיז רעביא טכַאמעג טָאה שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס .טוג טינ זיא ןהָאט

 | ,גנוגניירטש

 -סער ןוא רעטסעווש ןיימ בעיל ךיא זַא טסביולג אוד זַא ,ףָאה ךיא --- 22

 . .גידנערעוו טיוה טגָאזעג רע טָאה --- ךיד ריטקעז
 טשינרָאנ טָאה ןוא טלעטשעגבָא ךיז טָאה שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא |

 רַאפ טשַאררעביא ןעשטיוועידַאקרַא ןאּפעטס טָאה םינּפ ןייז רעבָא ; טרעפטנעעג |
 . .  .רעפּפָא ןעגינעהטרעטנוא ןַא ןופ קורדסיוא ןייז

 רעד ןעגעוו ןעדייר טלעוועג בָאה ךיא ,ןעניז ןיא טאהעג בָאה ךיא -- = |

 -עידַאקרַא ןאפעטס טגָאזעג טָאה -- עגַאל סנעדייב רעייא ןענעוו ןוא רעטסעווש
 ,טייקגידוועמהעש רעטנהעוועגנוא ןייז טימ גידנעפּפמעק ץֶלַא שטיי

 ַא טָאה ,ןהָאטעג לעכיימש ַא גירעיורט טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא

 ןעגנַאגעגוצ רֹע זיא ,םהיא גידנערעפטנע טינ ןוא ,רעגָאוװש ןייז ףיוא ןהָאטעג קוק

 ןעביוהעגנָא ןעוועג סָאװ רונ טָאה רע ןעכלעוו ,ףעירב ַא ןעמונעג טָאה ,שיט םוצ
 ,רענַאװש םעד טגנַאלרעד טָאה ןוא ןעביירש וצ

 ךיא סָאװ טָא ןוא .רעהפיוא ןהֶא ךיוא עגיבלעזסָאד ןעגעוו קנייד ךיא ----- ||

 'ןעגָאזסיורא ןענעק סָאד רעסעב לעוװ ךיא זא ,גידנענעכער ןעביירש ןעבִיודעגנָא בָאה

 ,טְגָאזעג רע טָאה -- זעוורענ איז טכַאמ טיײהנעזעװנַא ןיימ לייוו ,ךילטפירש

 | | .ףעירב םענעביוהעגנָא םעד םהיא גידנעגנַאלרעד
 -רעפ טימ טָאה ןוא ףעירב םעד ןעמונעג טָאה שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס

 יײכקעלַא ןופ ןעגיוא ענטומ איד ףיוא טקוקעג ךילדנעטשרעפנוא ןוא גנורעדנואוו

 טָאה .רע ןוא ! ,טלעטשעגסיוא םהיא ףיוא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,שטיווָארדנַאסקעלַא

 .ןעזעל ןעמונעג
 רימ רעווש איוו ,טסַאל ַא ךייא רַאפ זיא טייהנעזעװנַא ןיימ זַא העז ךיא,

 ןוא ױזַא זיא סָאד זַא ךָאד ךיא העז ,ןיירעד ךיז ןעגייצרעביא וצ ןעוועג טינ זיא

 ןעוו זַא ,תודע ןיימ זיא טָאג ןוא טינ ךייא גידלושעב ךיא .ןייז טינ שרעדנַא ןָאק
 ןופ ךיא בָאה ,טייהקנארק רעייא ןופ טייצ רעד ןיא ןעהעזרעד ךייא בָאה ךיא

 -נָא גיטרעפ ןוא ןעוועג זיא זנוא ןעשיווצ סָאװ ,סעלַא ןעסענרַאפ ןעצרַאה ןעצנַאג
 הטרח ןייק ?הָאמ ןייק לעוו ןוא טינ הטרח ןייק בָאה ךיא .ןעבעל םעיינ ַא ןעביוהוצ
 סנייא ןעשנואוועג רעבָא בָאְה ךיא ; ןהָאטעג בָאה ךיא סָאװ סָאד ףיוא ןעבָאה טינ
 ךיא זַא ,ךיא העז טציא ןוא ,המשנ רעייא ןופ ןײזלהָאװ סָאד ,ןייזלהָאוו רעייא ---

 ן'תמא ןעבעג ךייא טעװ סָאװ ,ןילַא רימ רהיא טגָאז .טכייררע טינ סָאד בָאה

 עו רעייא רעֿביא ןעצנַאג ןיא ךיז ביג ךיא .עלעעז רעייא רַאפ עהור ןוא קילנ

 ".טייקגיטכערעג ןופ להיפעג רעייא ןוא
 טָאה ןוא ףעירב םעֶד קיר ווצ ןעבעגעגבָא םהיא טָאה שטיוועידוקרא ןאּפעטס

 גידנעסיוו טינ ,םהיא ףיוא טקוקעג קילב ןעדנעהעטשראפ טינ ןעבלעזמעד טימ

 .ןיא זַא ,רעווש ױזַא ןעדייב ייז ראפ ןעוועג זיא ןענייווש סָאד .ןעגָאז וצ סָאװ

 ןיא רעטיצ עטפאהקנארק ַא םלהיפעג ךיז טָאװ ןעּפיל סעשטיוועדאקרא ןאּפעטס

 ןופ ןעגיוא ענייז גידנעמהענבָארַא טיִנ ,ןעגיוושעג טָאד רע סָאװ טייצ רעד

 | | | .ןענינעראק
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 -קעלא ייסקעלַא טנָאזעו סָאה --- ןעגָאז טלעוועג רהיא ךיא בָאה סָאד --
 | | ,ךיז גידנערהעקבא שטיווארדנאס

 איד גידנעבאה ,שטיוועידאקרא ןאּפעטס טגָאזעג טָאה -- . . .אי ,אי --
 ןלאה ןיא טלעטשענ םהיא ךיז ןעבָאה ןערערהט םוראוו ,ןערעפטנע וצ טפארק
 .טדערעגסיורא ךילדנע רע טָאה -- ךייא העטשראפ ךיא ,אי ,אי --

 טנַאזעג טָאה -- אױ טגנאלרעפ סָאװ ,ןעסיוו ןעלעוו טלָאװ ךיא ||
 ,שטיאווארדנאסקעלא ייסקעלא

 איז  .ענאל רהיא טינ ןיילַא טהעטשראפ איז ןַא ארומ בָאה ךיא --- |
 רהעמ ץלא גידנעמוק שטיוועידאקרא ןאּפעטס טגָאזעג טָאװ -- ןעלייטרוא טינ ןָאק
 איז ןעוו .הטומסיורג ןייד ןופ ןעגָאלשרעדינ ,ןעגאלשרעד ןיא איז -- ךיז וצ
 ,ןענָאז וצ ךאז ןייק ןעבָאה טינ חכ ןייק איז םעוו ףעירב אזא ןעזעלרעביא טעוו
 | : -  .ּפָאק רחיא ןעזָאלרעטנורא רעגירדינ ךָאנ זיולב טעוװ איז

 איוו . ? לאפ אזא ןיא ןערעוו ןהָאטענ לָאז עשזי-סָאװ רעבָא ,אי --
 ? ןעננאלרעפ ערהיא ןעניפעגסיוא איוו . . . רחיא ןערהעלקרע 7

 וא ,ךיא ןיימ ,גנוניימ ןיימ ןעגָאז ןעביולרע רימ טסעוו אוד בוא --
 טסנופעג אוד עכלעוו ,ןעלטימ ענעי ךיילג ןעזייוואוצנָא בא טגנייה ןיילא ריד ןופ
 .ענַאל רעניזָאד רעד ֹוצ עדנע ןַא ןעכאמ וצ םוא גיטיונ רַאפ

 - 9 עדנע ןא ןעכאמ ףראד ןעמ זא ,טסניפעג אוד זא ,םָאד טסייה ---
 ךיא .? איוו רעֶבא -- שטיווארדנאסקעלא ייסקעלא ןעגָאלשעגרעביא םהיא טָאה
 ,גנאגסיוא ןעכילנגעמ ןייק טינ העז

 טגָאזעג טָאה -- גנאגסיוא ןא ןייז ךילגעמ ןָאק ענאל רעדעי ןופ ---
 . ןייז ךילקילג טינ ןעמאזוצ טנָאק רהיא זַא ןעניפעגנייא טציא טסלאז אוד ןעוו . . . ןעגניהיצעב ענייד ןעסיירוצ טלָאװועג טסָאה אוד ןעו ,טייצ 8 ןעוועג זיא סע---.רערעטנומ גידנערעוו ןוא גידנעהעטשפיוא שטיוװעידאקרַא ןַאּפעטס

 רעבָא = .םינפוא ייליוע-ענעדעישרעפ ףיוא ןהעטשראפ ןעמ ןָאק קילג -- |
 סָאװ .טשינראג ןיילא ליוו ךיא ,סעלַא ףיוא ןייא העג ךיא זא ,ןענעכער רימאל
 | ? ענאל רעזנוא ןופ ןייז ןאד ןָאק גנאגסיוא ןא ראפ

 -אקרא ןאּפעטס טנַאזעג טָאה -- גנוניימ ןיימ ןעסיוו טסליוו אוד ביוא ---
 טָאה רע איוו  ,לעכיימש ןעגיכלימ-לעדנַאמ ןעדנעכאמ-ךייוו רענעי טימ שטיוועיד
 ייסקעלא זא ,םאזקריוו .וזא ןעוועג זיא לעכיימש רעט ג רעד ,ןַאננַא טימ טדערעג

 ,ןוא גנוקריוו רהיא ןע;רָאװרעטנוא ךיז נידנעלעוו טינ טָאד שטיווארדנאסקעלא }
 טעו שטיוועידאקרא ןאּפעטס סָאװ סעלא ןיא ןעביולג וצ גיטראפ ןעוועג זיא
 ןיא ךילגעמ רעבָא .ןענָאז טינ להָאמ ןייק ןיילא סָאד טעוװ איז -- ןעגָאז םהיא
 -עגטרָאפ טָאה --- שנואוו רהיא ןייז ןאק סָאװ זיא ענייא סָאד ןוא סנייא רונ ָאד
 גנוניימ ןיימ טול .ןעדנוברעפ טימרעד ןענייז סָאװ ןעננורעניארע עלא וצ ןוא ןעגנוהיצעב ערעייא וצ ףוס א ןעכַאמ זיא סָאד -- שטיוועידאקרא ןאּפעטס טצעז
 -יצעב ערעדנא ץנאג ןעגעוו ךיז ןעכַאמ וצ דהאלק גיטיונ עגאל רעייא ןיא זיא
 .ןעטייווצ ןופ רענייא ןעיירפעב נידנעטשלַאפ ךיז טלָאז עדייב רהיא ןעוו ןייז ךילנעמ רונ ןענַאק ןעננוהיצעב עגיזָאד איד ןוא ,ךייא ןעשיווצ ןעגנוה

 -קעלא ייסקעלא ןענָאלשעגרעביא םהיא םיוטשבא טימ טָאה -- םנ א --
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 .שטיווארדנאט
 -רעדיוו גידנערעוו טיור טָאה -- טנ ַא ,טנ ַא זַא ,ןעכער ךיא ,אי ,אי --

 רעטסנילק רעד ןעטכיזניר עֶלַא ןיא יא אה -- שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס טלָאה
 איו ,ןעגנוהיצעב עכלעזַא ןיא ךדיז טניפעג סָאװ ,קלָאפ ראָאּפ ַא רַאפ גנַאנסיױא

 ייז רַאפ זַא סיוא ןעניפעג בייוו ןוא ןַאמ ביוא ,ןעכַאמ ןעמ לָאז עשזיסָאו .,רהיא

 .ןעריסַאּפ ?הָאמ עלַא ןָאק סָאד ,ןעבעל וצ ןעמַאזוצ ךילגעמנוא זיא
 טָאה ןוא טמעהטַאענבָא ךיז רעווש טָאה שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא

 | .ןעגיוא איד טכַאמרעפ
 -ייא טשניוו וצ : ןערעוו טכַארטעב ףרַאד סָאװ ךַאז ןייא זיולב זיא ָאד ---|

 ץנַאג סָאד זיא ןַאד ,טינ ביוא ? ןעבָאה ֹוצ הנותח רעדיוו קלָאפ ראָאּפ ם'ןופ רענ
 הטומ םוצ גידנעמוק רהעמ ץלַא שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס טנָאזעג טָאה -- ךַאפנייא
 -נָא ןופ טָאה רע עכלעוו ,טייהנעגעלרעפ רעד ןופ רעטיירפעב ַא ןעצנַאנ ןיא ןוא

 ,טלריפעג גנַאפ -
 ךיז רַאּפ ןהָאטעג לעמרומ ַא םעּפע טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא

 .שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,סעלַא .טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה ןוא
 . טכַארטעגרעביא שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טָאה ,ךַאפנייא ױזַא ןעזיוועגסיוא
 רונ טינ ןעהעזעגסיוא םהיא טָאה סעלַא סָאד ןוא .להָאמ עדנעזיוט-עדנעזיוט ןיוש

 .ךילגעמנוא ןיטולחל זיא סָאד זַא ,טכודעג ךיז טָאה םהיא רונ ,ךַאפנייא רהעז טינ
 -עג סָאד לייוו ,רַאפרעד ייז רַאפ ךילגעמנוא זיא טנ ַא זַא ,טכודעג ךיז טָאה םהיא
 טינ םהיא ןעבָאה ןָאיגילער רעד וצ גנוטכַא ןוא ןייֵלַא ךיז וצ טקעּפסער ןופ ?היפ
 ןענָאק וצ ידכ ףואינ ןופ דלוש עשלַאפ איד ךיז ףיוא ןעמהענ ןעביולרע טנעקענ

 ,טנָאקעב ןיוש םהיא ןענייז ןעכלעוו ןופ ןעטייהלעצנייא איד ,טנ ַא ןעקריווסיוא

 איד ןעכַאמ לָאז רע זַא ,קנַאדעג םעד ןעזָאלוצ טנַאקענ רעגינייוו ךָאנ טָאה רע ןוא

 ןוא טעהייצרעפ רהיא טָאה רע איוו םעד ךָאנ כייוו ןייז ןעגעג גנוגידלושעב עגיזָאד
 וצ ןוא דנַאש וצ איז ןעכַאמ טנַאקעג םינ ךָאד טָאה רע ; טבעילעג ױזַא איז טָאה
 -כיוו ערעדנַא רעביא ךָאנ ךילגעמנוא ןעזיוועגסיוא םהיא טָאה טג ַא רעבָא .טָאּפש
 | - .ןעכַאזרוא ערעניט

 -"ומ רעד טימ םהיא ןעזָא? ? טג ַא ןופ לַאפ ןיא ןהוז ן'טימ ןייז טעוװ סָאװ

 עכילצעזעגנוא רהיא ןעבָאה טעװ רעטומ ע'טג'עג איד .ךילגעמנוא ןעווענ זיא רעט
 גנוהיצרע עטוג ןייק אמתסמ טעוו ,דניק-פיטש ַא סלַא ,רע רעכלעוו ןיא ,עילימַאפ
 איוו ױזַא ןעוועג ךָאד טלָאװ סָאד ? ךיז ייב םהיא ןעזָאל .ןעטלַאהרע ןענָאק טינ

 ןעכַאזרוארעפ םירוסי רהיא טלָאװעג טינ טָאה רע ןוא ,רהיא ןופ המקנ ןעמונעג

 טייקכילגעמנוא איד טָאה םעד רעסיוא רונ .ןעמהענ עכַאר ןופ טייוו ןעוועג זיא ןוא

 ,רַאפרעד ןעשטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ךיז ןעזיוועג סעלַא ןופ רהעמ טג ַא ןופ

 ןיירא אווקסָאמ ןיא טלאמעד ןענייז םהיא .ןעריניאוה ןַאננַא טלָאװ סָאד סָאװ

 ךֶאד סע טג ַא זַא ,רעטרעוו ס'אנווָארדנַאסקעלַא איראד המשנ רעד ןיא ףעיט

 -וצ ךיז ןעבָאה ןעמַאזוצ ןעכַאזרוא עלַא איד .ןעריניאור רעמיא ףיוא ן'ַאננַא

 ןוא טג ַא ףיֹוא ןעמיטשנייא .רעדניק איד וצ עבעיל ןייז טימ ךָאנ ןעדנובעגפיונ

 דוצ ןעטצעל םעד ןערילרעפ םהיא רַאפ ןעסייה טלָאװ ןעבעל רעדנוזעב איז ןעזָאל

 ,איז ךיוא ןערילרעפ ןוא ,טבעילג טָאה רע עכלעוו ,רעדניק איד --- ןעבעל םוצ דנוב
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 -בא ןיא ןעקניזבָארַא טעוו איז ןוא טלַאהנא ןעטצעל םעד רהיא ייב ןעמהענוצ

 ןהעג איז םעוו יורפ ע'טג'עג ַא ןייז טעװ איז ןעוו זַא ,טסואוועג טָאה רע .דנורג
 -אוו ,ןעבעל סעכילצעזעגנוא ןא ןייז ךָאד טעוו סָאד רעבָא ,ןיקסנָארוװ טימ ןעבעל
 גנַאל ױזַא ןעהטַארייה טינ יורפ ע'טנ'עג איד רָאט עצעזעג עכילכריק איד טיול םור
 .ךָאנ טבעל ןַאמ רעד איוו

 איז רע טעוו םורָא רהֶאי יירד-ייווצ ןיא ןוא ,ןעבעל רהיא טימ טעוו רע,

 טכַארטענ טָאה -- ןרעדנַא ןַא טימ ןעדניברעפ ךיז טעוװ איז רעדָא ןעפראוקעװַא
 א ףיוא טמיטשעננייא טָאה רעכלעוו ,ךיא ןוא -- שטיווָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא
 טכַארטעגרעביא רע טָאה סעלַא סָאד ."ןברוח רהיא ןיא רעגידלוש רעד ןייז לע טג

 ,ךילנעמנוא ןיטולח? ןיא סע זַא ןעמוקענסיוא זיױא םהיא ייב ןוא ?הָאמ עטרעדנוה
 ;ידייר סעשטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס ןופ טרָאװ ןייא ןייק ןיא טביולגעג טינ טָאה רע
 טָאה רע ,ןערעפטנע וצ סָאוװ ןעכַאז דנעזיוט טַאהעג טנעמוגרַא ןעדעי ןעגעג טָאה רע

 סעשטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס ןיא זַא גידנעסיוו דייר ענייז וצ טרעהעגוצ רעבָא ךיז
 ןעבעל ןייז סעטייל עכלעוו ,טפַארק עניטכעמ ענעי טקירדעגסיוא זיא רעטרעוו
 .ןעגלָאפ זומ רע עכלעוו ןוא

 ןייא טסמיטש אור ןפוא ןעכלעוו ףיוא ,איוו ,זיולב זיא עגַארפ איד --

 ןהָאט וצ גערפ ַא טינ טגָאװ איז ,טינ ךַאז ןטק ליוו איז .טג ַא ןעקריוואוצסיוא
 ,טייקגיהטומסיורג ןייד ףיוא ןעצנַאנ ןיא ךיז טזָאלרעפ איז ,םעד ןעגעוו ךיד

 ייסקעלא ןהָאטענ טכַארט ַא טָאה "? סָאװ רַאפ ! טָאג ןיימ ! טָאג ןיימ,

 ןעכלעוו ןיא ,טג א ןופ ןעטייהלעצנייא איד גידנעטכַארטעב ,שטיװָארדנַאסקעלַא
 טימ םינּפ ןייז טקעדרַאפ סָאה רע ןוא דלוש אזַא ןיילַא ךיז ףיוא טמהענ ןַאמ רעד
 ,יקטנָאדוװ ןהָאטעג רעהירפ טָאה סָאד איוו ,עדנַאש ןופ דנעה איד

 טסעו אוד ביוא רעבָא ,ךיד העטשראפ ךיא ,טקניירקעג טסיב אוד ---
 | ....ןעטכַארטעב

 ,עטכער איד רעטנוא לעטש ,קַאב רעקניל רעד ןיא ךיד טגָאלש ןעמ ןעוו ןוא,
 טכַארט ַא סָאה ,"דמעה איד ךיוא קעװַא בינ ,קָאר ןייד בא טמהענ ןעמ ןעוו ןוא
 ,שטיװָאדדנַאטקעלַא ייסקעלַא ןהָאטענ

 ---עמיטש עגידנעשטיווק ַא טימ ןהָאטעג יירשעג ַא רע טָאה -- } אי ,אי --
 ןעד זיא וצ רעבָא ...רעבָא ,ןהוז םעד בא בינ ךיא ,עדנַאש איד ךיז ףיוא םהענ ךיא
 ...טסליוו ֹוד איוו והט סנענירעביא ? סָאד ןערעהפיוא רעסעב טינ

 ,ןעהעז טינ .םריא לָאז רענעי זַא ױזַא רעגָאװש ןופ ךיז גידנערהעקבָא ןוא
 ,רעטיב ןעוועג זיא םהיא .רעטסנעפ ןעבעל להוטש א ףיוא טצעזעג ךיז רע טָאה
 -ַאזוצ איוו טלהיפעג רע טָאה טייצ רעבלעזרעד ןיא רעבָא ,סואימ ןעוועג זיא םהיא
 -ךלימ ןופ גנוגידעירפעב איד ךיוא רע טָאה סענרעטיב ןוא עדנַאש רעד טימ ןעמ
 .הבהאב ?בקמ ןיא רע עכלעוו ,םירוסי עניזָאד איד וצ ךיז גידנעפרַאוורעטנוא ,טייק

 .ןעניוושעג טָאה רע .,טרהירעגנ ןעוועג זיא שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטכ

 .ַא ןיא טגָאועג רע טָאה -- רימ ביולג ,שטיװַָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא --
 ךָאד ןיא ױזַא רעבָא .הטומסיורג ןייד ןעצעשבָא טעװ איז זַא --- ,םורַא עלייוו
 | .טָאג ןופ ןעליוו רעד םינּפַא

 -הערט רעבָא ,ןערעפטנע סָאװ טלעוועג טָאד שטיװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא
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 ,טקיטשעג םהיא ןעבָאה ןער

 ןעמ ,ןעפלעה טינ ךיז ןָאק ןעמ ןוא קיפגנוא רעטרעשַאב ַא זיא סָאד -- |

 "עג א םלַא קילגנוא ןעגיזָאד םעד טכַארטעב ךיא  .ןענעכער טימרעד דיז ףרַאד

 "רַא ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה -- ןעדייב ךייא ןעפלעה וצ ךוז ןוא טקַאפ םענעהעש

 | | | .שטיוועידַאק

 זיא ,רעמיצ סרעגָאוװש ןייז ןופ סיורא זיא שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןעוו = -

 דוצ ךיז ןעלריפ וצ ןופ טרעטשעג טינ םהיא טָאה סָאר רעבָא ,טרהירענ ןעוועג רע

 ,ךַאז ַאזַא ןערהיפסיוא ןיא ךיירגלָאפרע ױזַא ןעוועג זיא רע סָאװ טימרעד ןעדעירפ

 יעג שטיװָארדנַאסקעלַא ייסקעכַא טָאה לָאמ ןייא זַא ,טסואוועג טָאה רע םוראוו

 "ירעירפעב רעגיזָאד רעד וצ .ןעלדנַאה טינ שרעדנַא ןיוש רע טעוו ,טרָאװ ַא ןעבעג

 טציא םהיא ןזיא סָאװ ,דמכח ַא ןופ ןעגינעגרעפ רעד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא גניו

 וצ ןעמוק טעװ רע ןעוו זַא ,ןיירעד ןענַאטשעב זיא המכח איד .ןעניז ן'פיוא ףיז ַא

 סָאװ, : שינעטער ַא ןעבעגרַאפ עטנַאקעב ןוא יורפ ןייז רע טעוװ םייהַא ןערה אפ

 לַאשרַאמדלעפ ַא -- ?לַאשרַאמדלעפ א ןוא רימ ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד זיא

 םענייק ןוא (קורדסיוא רעשירעטילימ ַא זיא "תונחמ איד טרהיפוצ,) ט רה יפו צ

 ןעשנעמ יירד רַאפ ןוא -- טרהיפוצ בָאה ךיא ןוא ,רעסעב טינ ןופרעד זיא

 | | ....ןערָאװעג רעסעב ןופרעד זיא
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 ןעועג זיא סע להָאוװבִא עכילרהעפעג ַא ןעוועג זיא דנואוו סיקסנָארוװ

 ןוא םיוט ןעשיווצ ןענופעגנייא ךיז רע טָאה געט עכילטע ןוא .ןעצרַאה ייברעפ

 דנַאטש םיא ןעוועג טיײהקנַארק ןייז ךָאנ לָאמ ןעטשרע םוצ זיא רע ןעוו .ןעבעל

 .ַאירַאװ יורפ ס'רעדורכ ןייז זיולב ןעוועג רעמיצ ןייז ןיא זיא ,ןערייר וצ

 ךיא -- רהיא ףיוא גידנעקוק גניירטש ,טגָאזעג רע טָאה -- ַאירַאוו --- ||

 "עו טינ םענייק וצ דייר ךיד טעב ךיא ןוא .ןרעגנוא ךיז ןיא ןעכָאשעגסיױא בָאר

 םינ ןעוו םוראוו .ןרעגנוא זַא ,ױזַא ןעמעלַא גָאז דייר וצ טמוק סע ןעוו ןוא םעד ןעג

 | | .שירַאנ וצ ןיוש סָאד זיא

 ןעכילהערפ ַא טימ אירַאװ טָאה ,רעטרעוו ענייז ףיוא גידנערעפטנע טינ |

 רעבָא ןעטכיולעג ןעבָאה ןעגיוא ענייז .םינּפ ןיא םהיא ןהָאטעג קוק ַא לעביימשי

 :ו .גניירטש ןעוועג זיא קורדסיוא רעייז ןוא שירעביפ ןעוועג טינ ןענייז

 ? העוו טינ ריד טוהט -- טגָאזעג איז טָאה -- םָאג ןעקנַאד ,ונ ---

 .טסורב רעד ףיוא ןעזיוועג טָאה רע --- ָאד לעסיבַא --

 | | -ןערישזַאדנַאברעביא לעוװ ךיא ,זָאֿל ---

 -ַאדנַאברעביא טָאה איז איוו ,רהיא ףיוא טקוקעג גידנעגייווש טָאה רע

 | : טגָאועג רע טָאה טגידנעעג טָאה איז ןעוו .דנואוו ןייז טרישז

 דייר ןייק לָאז סע זַא ײזַא ךַאמ ,ךיד טעב ךיא ; ץיה ןופ טינ דייר ךיא ---
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 ,ןעסישרעד טלעוועג ךיז בָאה ךיא זַא ,םעד ןעגעוו ןייז םינ

 רעטייוו טסעוװ אוד וא ,זיולמ ףָאה ךיא .טיִנ רָאג סָאד טגָאז רענייק ---
 .ןעסיש טימ גיטביזרָאפנוא ױזַא ןייז םינ

 ...ןעוו רעסעב ןעוועג טלָאװ סע םגה ,טינ לע ךיא זַא םינּפַא ---
 | ,ןהָאטעג לעכיימש ַא שילָאכנַאלעמ טָאה רע ןוא
 -יימש ןעגירעיורט ןייז ףיוא ןוא רעטרעוו עגיזָאד איד ףיוא גידנעקוק םיִג

 -עב וצ ןעביוהעגנָא ךָאד ךיז רע טָאה ,ןעקָארשרעד ן'ַאירַאװ טָאה רעכלעוו ,לעכ
 ןופ זא ,טלהיפרעד ןייֵלַא טָאה רע ןוא רעבירַא זיא גנודניצטנע איד ןעוו ,ןערעכ
 רעגיזָאד רעד טימ טָאה רע .טיירפעב ךיז רע טָאה ןעדייל ענייז ןופ ?ייהט ןייא
 טָאד רע עכלעוו ,גנוגירדינרע ןוא עדנַאש ןופ קעלפ םעד ןעשַאװעגבא איוו טַאהט
 -קעלַא ײסקעלַא ןעגעוו ןעטכַארט טנַאקעג גיהור טציא םָאה רע .טלהיפעג רעהירפ
 -נעמ ןעקוק ןענָאק וצ רעדיוו טייקכילנעמ איד ןעהעזעג טָאה רע ,שטיווָארדנַאס
 .םייהנהעוועג רעטלַא ןייז טיול ןעבעל טנַאקעג טָאה ןוא ןעגיוא איד ןיא ךיילג ןעש

 זיא ןעצרַאה ןייז ןופ ןעסיירסיורא טנַאקעג טינ טָאה רע סָאװ ךַאז ןייא
 רעמיא ףיוא איז טָאה רע סָאװ גנוקניירק ןוא סורדרעפ רעטלעפייווצרעפ רעד ןעוועג
 רע ןעוו טציא זַא ,ןעפאלשעב טסעפ ןעוועג זיא ןעצרַאד ןיא םהיא ייב .ןערָאלרעפ
 ןוא רהיא ןופ ןעגאזטנע ךיז רע זומ ,ןַאמ רהיא ןעגעג דלוש ןייז ןעשַאועגבָא טָאה
 -נאגרעפ סָאד ףיוא חטרח רהיא ןוא רחיא ןעשיווצ ךיז ןעלעטש טינ ?להָאמ ןייק
 רַאפ סורדרעפ םעד ןעצרַאה ןופ ןעסײרסױרַא טנָאקעג טינ טָאה רע רעבָא .ענעג
 -סיוא טנַאקעג טינ טָאה רע ; עבעיל רהיא ןערָאלרעפ גיבייא ףיוא טָאה רע סָאװ
 טכַארברעפ טָאה רע עכלעוו ,ןעטונימ עכילקילג איד גנורעניארע ןייז ןופ ןעקטמ
 רעד ןוא טצעשעג גונעג טינ טלָאמעד טָאה רע עכלעוו ,ןעטונימ איד ,רהיא טיט
 ,טגלאפרעפ ױזַא טציא םהיא טָאה עכלעוו ןופ ןעגינעגרעפ

 טנעקשאט ןיא טמַא עכיוה ַא ןעמוקעב םהיא רַאפ טָאה יקסווָאכופרעס
 רעטנהענ סָאװ רעבָא .ןערהָאפ וצ ןיהַא טמיטשעננייא ךיילג טָאה יקסנָארוװ ןוא
 טלהיפעג רע טָאד רערעווש ץְלַא ןערהָאפבָא ןייז ןופ טייצ איד ןעמוקעג זיא סע
 | ,טכילפּפ ןייז רַאפ טכַארבעג טָאה רע סָאװ רעּפּפָא םעד

 ףיוא ןערהַָאפעגסיױוא ןיוש ןיא רע ןוא ,טלייחרעפ ךיז טָאה דנואוו ןייז
 .טנעקשאט ןייק העיסנ ןייז וצ טיירגענוצ ךיז טָאה ןוא ןעמיזיוו

 טָאה "ןעברַאטש ,ךיז ןעבָארגעב ךָאנרעד ןוא ןעהעז אז זיולב ?הָאמ ןייא;
 טָאה רע ןוא ,ךיז ןענעגעז וצ םוא ןעטיזיוו עטצעל ענייז גידנעכַאמ ,טכַארטעג רע
 זיא תוחילש עגיזָאד איד טימ ,ןיסטעב רַאפ טגָאזעגסױרא שנואוו ןעגיזָאד םעד
 ךיז טגָאז אננַא זַא ,רעפטנע ןַא טכַארבעג טָאה ןוא ןַאננַא וצ ןערהָאפעג יסטעב
 י | ,ןופרעד בא

 -רע טָאה רע ןעוו ,יקסנָארװ ןדָאטעג טכַארט ַא טָאה -- רעסעב זיא סָאד,
 -יאור טלָאװ עכלעוו .טייקכאווש א ןעוועג טָאװ סָאד -- רעמטנע םעד ןעטלַאה
 | ".ןעטמערק עטצעל עניימ ןעריג

 טָאה ןוא ןעמוקעג םהיא וצ ןילַא הירפ ץנַאג יסטעב זיא ןעגרַאמ ףיוא
 זַא ,טכירכאנ עטמיטשעב א ןעמוקעב יקסנאלבא ךרוד טָאה איז זַא ,טרהעלקרע
 טימ ךיז ןעהעז יקסנָארװ ןָאק םוראד זַא ןוא טג טיג שטיוװַארדנַאסקעלַא ייסקעלַא
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 | .ןַאננַא
 ,סולשעב ןייז גידנעסעגרעפ ןוא ןיסטעב ןעטיילגעב ןעגעוו גידגעגרָאז טינ

 יקסנָארוװ זיא .וו .ז .א ,ןַאֿפ רעד זיִא ואוו ,ןעהעז איז ןָאק רע ןעוו גידנעגערפ טינ
 -ייק ,ּפערט איד ףיוא ןעפָאלעגפיורא זיא רע .סנינעראק איד וצ ןערהאפעג ךיילג

 ךיז גידנעטלַאהקירוצ םיוק ,טירט עלענש טימ ןיא גידנעהעז טינ ךאז ןייק ןוא םענ
 -וק טינ ןוא גידנעטכַארט טינ ןוא .רעמיצ רהיא ןיא ןיײרַא רע זיא ,ןעפיול וצ ןופ
 'ענייז ןיא טּפַאכעג איז רע טָאה ,טינ רעדָא רעמיצ ןיא רעוו ןַארַאפ זיא וצ גידנעק

 .זלַאה איד ,םינּפ םעד ,דנעה איד ,ןעשוק טימ טקעדאב איז טָאד ןוא סמערא
 סָאװ טכַארטעג טָאה ,ךוזעב םעד ראפ טכַאמענ גיטרַאפ ךיז טָאה ַאננַא |

 -ייל ןייז : ןעגָאז וצ ךַא! ןייק ןעזעיוועב טינ טָאה איז רעבָא ,ןעגָאז םהיא טעוו איז
 ערהיא .ןעבעגרעביא רהיא ךיז טָאה להיפענ ןייז .,טּפַאכרעפ איז טָאה טפַאשנעד

 .ןעדייר ןעבייהנָא טנָאקעג טינ גנַאל טָאה איז זַא ,טרעטיצעג ױזַא ןעבָאה ןעּפיל
 איז טָאה -- ענייד ןיב ךיא ןוא טניטלעוורעביא ךימ טסָאה אוד ,אי --

 .טסורב רהיא וצ דנעה ענייז גידנעקירד טדערעגנסיורא ךילדנע
 רימ גנַאל איוו --- םגָאזעג רחיא רע טָאה -- !ןייז סָאד ףרַאד ױזַא --

 .סע ךיא סיייו טציא .ןייז ױזַא סע זומ ,ןעבעל
 -עוו ךיילב רהעמ ןוא רהעמ ץלַא טגָאזעג איז טָאה -- תמא זיא סָאד --

 -קערש סעּפע ןיא ןעמעלַא ךָאנ רעבָא -- ּפָאק ןייז גידנעטהענמורא ןוא גידנער
 .ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ סעלַא ןיא ןַארַאפ סעכיל

 ךילקילג ןעלעוו רימ ןוא רעבירַא טעוװ סעלַא ,רעבירַא טעוװ סעלַא סָאד --

 -רעפ ךיז איז טָאה ,ןעקרַאטשרעּפ טפרַאדעג ךיז טלָאװ עבעיל רעזנוא ביוא ! ןייז
 רע טָאה -- סעכילקערש סעּפע ָאד זיא רהיא ןיא סָאװ ,טימרעד ןיוש טקרַאטש

 אוד .ראָאה ענעריושעג ץרוק עגיזָאד איד טימ טינ ךיד ןעקרעד ךיא -- טגָאזעג
 ! טסיב אוד ךיילב איוו רעבָא .לענניא ַא .ןערָאװעג רענהעש יױזַא טסיב

 ןוא לעכיימש ַא טימ טנָאזעג איז טָאה -- ךאווש רהעז ןיב ךיא ,אי --

 .ןערעטיצ וצ ןעביוהעגנָא רעדיוו ןעבָאד ןעּפיל ערהיא
 ןערעוו דנוזעג סרָאד טסעוו אוד ; ןעילַאטיא ןייק ןערהַאפ ןעלעוו רימ --- |

 | ,טגָאזעג רע טָאה --
 ןַאמ איוו ןעבעל ןעלָאז רימ זַא ,ןייז ךילגעמ לָאז סָאד זַא ןייז ןעד ןָאק --

 איז טָאה -- ?ןערהיפ ריד טימ ןעבעל-ןעילימַא ַא ,ךיז רַאפ ,ןיילַא ,יורפ ןוא
 .ןעגיוא ענייז ןיא גידנעקוקניירַא טגָאזעג

 סע זַא ןעד ךילגעמ זיא איוו טרעדנואוועג רעמיא זיולב ךיז בָאה ךיא --

 .ןייז שרעדנַא לָאז

 טינ ןָאק ךיא רעבָא ,סעלַא וצ וצ טמיטש רע זַא ,טגָאז אוויטס ---

 טכַארטרעפ גידנעקוק טגָאזעג איז טָאה -- טייקגיהטומסירג ןייז ןעמהעננא

 .םנייא סעלַא טציא זיא רימ ,טג ןייק טינ ליוװ ךיא --- םינּפ סיקסנָארוװ ייברעפ
 .ן'אשזאירעס ןעגעוו ןעסילשעב טעוװ רע סָאװ ,טינ זיולב סייוו ךיא

 ןיא רהיא טָאה איוו ןהעטשרַאפ טנָאקעג טינ ןפוא םושב טָאה יקסנָארוװ

 ,ןהוז ןעגעוו ןעניז ןיא ןעגיק טנַאקעג ךיז ןעהעז רעייז ןופ טונימ רעגיזָאד רעד
 .?סנייא סעלַא טינ ןער זיא .טג ןעגעוו
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 גידנערהעק ,טגָאזעג רע טָאה -- טינ טכַארט ,םעד ןעגעוו טיג דייר --

 ףיוא טייקמאזקרעמפיוא עצנַאג רהיא ןעהיצ וצ גידנעכוז ןוא ענייז ןיא דנַאה רהיא
 | .םהיא ףיוא טקוקעג טינ ץלַא ךָאנ טָאה איז רעבָא ,ךיז

 -- ןעוועג רעסעב טלָאװ סע ,ןעברָאטשעג טינ ךיא ןיב סָאװ רַאפ ,ךַא --
 ,ןעקַאב עדייב ערהיא רעביא טסולטעג ןעבָאה ןערהערט ןוא טנָאזעג איז טָאה

 ןעכַאמ וצ טינ םוא ןעלכיימש וצ טכוזעג טָאה איז רעבָא .ןעצכולש ןהֶא ,ליטש
 .ןעצרעמש םהיא

 ךילגעמנוא רַאפ טנעכערעג רע טלָאװ עפירגעב עגידרעהירפ סיקסנָארװ םיול

 עכילרהעפעג אזַא ןוא עדנעכערּפשראפ ַאזַא ןופ ךיז ןעגָאזוצבָא עדנַאש ַא רַאפ ןוא
 ַא ףיוא ןליפַא ךיז רע טָאה טציא רעבָא .טנעקשאט ןיא טמַא ןייז איוו ,עלעטש
 ,ןעביוא ץנַאג גידנענעקרעד ןוא ,טגָאזעגבָא ךיז טָאה ןוא טכַארטרעפ טינ טונימ

 ךיולג רע זיא ,טינ רהעז טרָאד טלעפעג ננולדנַאה ןייז זַא ,ןערעפס עכיוה איד ןיא
 .טסנעיד-רעטילימ ןופ ןעטָארטעגסיױרא

 טימ ןיילַא ןעבילבעג שטיוװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא זיא םורא טָאנָאמ ַא ןיא

 / ןייק ןערהָאפעג קעװַא ןענייז ןיקסנָארװ טימ ַאננַא ןוא ,זיוה ןייז ןיא ןהוז ןייז
 ןעדעישטע ךיז ןעבָאה ייז ןעכלעוו ןופ ,טג ןייק גידנעטלַאהרע טינ ,דנַאלסיױא
 ,טנאזטנע
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 - רצנ רעטייוצ

 לייהט רעטכניפ

 סרעדניק איד ןעװַארּפ זַא ,ןענופעגנייא טָאה ַאיַאקצַאברעשטש ןיטסריפ

 -נוא זיא ,ןעכָאװ ףניפ ןעוועג ךָאנ זיא סע עכלעוו וצ ,געט-טסאפ איד ראפ הנותח

 ןיא רעבָא .ןַאד זיב טיירגעגנָא טשרע ןייז םיוק טעוװ ןדנ בלַאה םוראוו ,ךילנעמ

 ביוא זַא ,ןעניוועל טימ ןענַאטשרעפנייא ןעוועג ךיוא איז זיא טייצ רעבלעזרעד

 איד םוראוו ,טעּפש וצ ןייז טעוװ געט-טסַאפ איד ךָאנ זיב ןעגיילבא טעװ ןעמ
 ןעברַאטש ךָאנ ןָאק !וא קנַארק רהעז ןעוועג זיא הבורק עטְלַא ןַא סיקצַאברעשטש

 -ַארּפ ןערָאט טינ םעוו ןעמ ןוא רעיורט ןעטיהבָא ןעזוש ייז ןעלעוו ןַאד ןוא ,ןַאד זיב

 ייווצ ףיוא ןעלייהטוצ ןדנ םעד לָאז ןעֶמ זַא ,ןעבילבעג זיא סע .הנותח ןייק ןעוו

 טָאה ןדנ קלח ןרענעלק םעד .ןדנ קלח םעניילק ַא ןוא ןדנ קלח ןעסיורג ַא --- טפלעה

 איד ןעווַארּפ וצ טמסיטשעגנייא טָאה ןיטסריפ איד ןוא גיטרַאפ טָאדענ ןיוש ןעמ

 . "רעד ךיוא ךָאנ םעווקעב ןעמוקעגסיוא זיא סָאד .געט-טסַאפ איד רָאפעב הנותח

 וצ ןענהָאװ ןערהַאפ הנותח רעד ךָאנ ךיילג טעװ ראָאּפ עגנוי איד סָאװ ,רַאפ

 טינ רָאג ןעלעוו ןדנ קלח ןעסיורג םוצ ןערעהעג סָאװ ןעכַאז עכלעזַא ואוו ,דנַאל

 | | .ןייז גיטיונ

 ןעכלעוו ןיא דנַאטשוצ ןעגיניזנהַאװ םענעי ןיא ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא ןיוועל

 עצנַאג סָאד ןופ רקיע רעד ןענייז קילג ןייז ןוא רע זַא ,טכוחעג ךיז טָאה םהיא

 ןעטכַארט וצ סָאװ ןעגעוו םינ טציא ךַאז רעדנַא ןייק רע טָאה םוראד ןוא ןייזאד

 ןוא שרעדנַא טציא םהיא רַאפ ןיוש טרעוו סעלַא םוראוו ,ןעגרָאז וצ סָאוװו רַאפ ןוא

 איוו ןעקעווצ ןייק ןוא רענעלּפ ןייק טַאהעג טינ וליפא טָאה רע ,שרעדנַא ןייז טעוו

 ןעכיגשעב ערעדנַא ןיוש ןעלעוו סָאד זַא ,טנעכערעג טָאה רע ; ןעבעל וצ רעטייוו

 ןאּפעטס ,שטיװָאנַאװיא ייגרעס ,רעדורב ןייז .טוג ןייז רעכיז טעוװ סעלַא ןוא

 טָאה רע סָאװ סעלַא טגָאזעג םהיא ןיוש ןעבָאה ןיטסריפ איד ןוא שטיוועידַאקרַא

 . םהיא ןעבָאה ייז סָאװ ,סעלַא טימ ןענַאטשרעּפנייא ןעוועג רונ זיא רע .ןהָאט וצ

 איד ,דלעג ןעהייל וצ ןעגירקעג םהיא רַאפ טָאה רעדורב רעד .ןעגָאלשעגרַאפ

 ןופ ןערהָאּפבָא ייז ןעלָאז הנותח רעד ךָאנ ךיילג זַא ,ןעהטַארעג טָאה ןיטסריפ
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 ףיילג הנותח רעד ךָאנ ןעהטַארעג טָאה שטיוװעידַאקרַא ןאּפעמס ןוא עוװקסָאמ
 | ,דנַאלסיוא ןייק ןעררָאפ

 טליוו רהיא סָאװ טכַאמ , .ןענַאטשרעּפנייא ןעוועג סעלַא טימ זיא ןיוועל |
 ןרעוו טינ ןָאק קילג ןיימ ןוא ךילקילג ןיב ךיא .רעכעלהערפ ןופרעד זיא ךייא ביוא
 -עג רע טָאה "ןהָאט טינ טרָאד טלָאז רהיא סָאװ ,רענעלק טינ ןוא רעסערג טינ
 --- הצע סעשטיװעידַאקרַא ןאּפעטס ןיטיק ןעבענעגרעביא טָאה רע ןעוו .טכַארט
 וצרעד טָאה איז סָאװ ,טרעדנואוועג רהעז ךיז רע טָאה ,דנַאלסיוא ןייק ןערהָאפ וצ

 -ייא ערהיא ןעבעל ןעניטפניל רעייז ןעגעוו טָאהעג טָאה איז } טמיטשעגניוא טינ
 .ןעגנורעדָאפ עטמיטשעב ענעגנ

 רע עכלעוו ,טײברַא עכלעזַא דנַאלוצ טָאה ןיוועל זַא ,טסואוועג טָאד איז
 סָאװ סָאד ןענַאטשרעפ טינ זיולב טינ טָאה ןיילַא איז זַא ןעהעזעג טָאה רע .טבעיל
 רהיא טָאה סָאד רעבָא .ןהעטשרַאפ וצ טכוזעג טינ טָאה רונ ,םהיא טגיטפעשַאב סע
 פייוו ,רַאפרעד גיטכיוו רהעז סלַא גנוגיטפעשַאב ןייז ןענעכער וצ םרעטשעג סינ
 ,דנַאלסיוא ןייק ןערהָאפ טלָאװעג טינ םורַאד סָאה איז .םהיא טריפערעטניא סָאד
 סָאװ ,סָאד טָאה רע ואוו ןוא זיוה ןייז זיא סע ואוו ,דנַאל וצ ךיילג ןערהָאפ רונ
 ןעוועג זיא ןייֵלַא םהיא איוו ױזַא .טנידעירפעב םהיא סָאװ ,טריסערעטניא םהיא
 -ַאקרַא ןאּפעטס ןעטעבעג טָאה רע .,רהיא טימ טמיטשעגוצ רע טָאה ,סנייא ץלַא
 רע איוו ,סעלַא ןענדרָאנייא ןוא קעטנָאיַאמ ןייז ןיא ןערהָאפוצרעבירַא שטיוועי"
 טימ ןוא ןעבעל רעהטַאריידרעפ ןייז סנעדרָאעננייא ףרַאד סע זַא םהעטשראפ
 ' | .קַאמשעג ןייז
 ןרָאטעג גָאז ַא לָאמ ןייא שטיוװעידַאקרַא ןאּפעטס טָאה -- רעה רעבָא -- |
 םהיא טָאה רע ואוו ,קעטנָאיַאמ ןייז ןופ טרהעקעגקירוצ ךיִז טָאה רע ןעוו ,ןעניוועל
 איד טיהעג טסָאה אוד זַא ,ןייש-ןעכריק א אוד טסָאה -- טנעדרָאעגנייא סעֶלַא
 | ? געט-טסַאפ עגילייה

 ? זיא סָאװ ,ןיינ --
 .ןעוַארּפ טינ הנותח ןייק ןעמ רַאט םעד ןהֶא ---
 טכוד גיצנאווצ .רהָאי ַא ןיוש -- ןיוועל ןעירשעגסיוא טָאה -- וַאדיַאיא ---

 רָאג םעד ןענעוו בָאה ךיא .תינעת-שיילפ םעד טעוװַארּפעג םינ בָאד ךיא איוו ךיז
 | 1 ,ןהָאטעג טכַארט ַא טינ

 ---שטיוועידַאקרא ןאּפעטס ןהָאטעג ךַאל ַא טָאה -- ! שנעמ רענהעש ַא --
 טזומ !אוד ,ןהעג טינ ױזַא ךָאד ןָאק סָאד רעבָא ! טסיליהינ ךָאנ רע טפור ךימ ןוא
 | יי ,ןהָאט סָאד ךָאד

 רהעמ ךָאד ןענייז סע ? תינעת-שיילפ ןעווַארּפ טציא ךיא לָאז עשזדןעוו ---
 | ? געט-טסַאפ רעיפ איוו ןעבעילבעג טינ

 -נָא טָאה ןיוועל ןוא .טגרָאזעב ךיוא סָאד טָאה שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס
 -סער רעכלעוו ,טינ טביולג סָאװ שנעמ א סלא, ןעניוועל רַאפ .ןעטסַאפ ןעביוהעג
 -וצכרוד ךַאז ערעווש א רהעז ןעוועג זיא ,ןעביולג סנעטייווצ םעד רעבָא טריטקעּפ
 ַאזַא ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו טציא ְךָאנ רעדנוזעב .םיגהנמ עכילכריק איד ןעכַאמ
 זיא ,ךילדניפּפמע ױזַא ,ףרַאש ױזַא ןעוועג ןענייז ןעלהיפעג ענייז ןעוו ,דנַאטשוצ
 ,טציא טלעוועג טינ טלָאװ רע .ךילגעמנוא ןעצנַאג ןיא ןעוועג םהיא רַאפ סָאד
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 -סעל רעדָא ךיז ןעריקסַאמ ,ןעגָאז ןעגיל ,קילג ןייז ןופ דנַאטשוצ ןעטסעב םעד ןיא

 סָאד טינ ןוא עטשרע סָאד טינ ,ןהָאט טינ ןָאק רע זַא ,טלהיפעג טָאה רע .,ןרעט

 -ןעכריק ןייק ןָאק רע זַא ,טרהעלקרע טָאה שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס רעבָא .עטייווצ

 .גהנמ םעד ןעטיהבָא טינ לָאז רע ואוו ,ןעמוקעב טינ ןפוא םושב ןייש

 אוד ןוא ? געט ייווצ ןעצנַאנ ןיא ,רעווש ױזַא ריד סָאד זיא סָאװ ןוא --

 -לֵא רעגולק ַא זיא רע .ןעדייל ױזַא טינ רָאג טסנעיד-סעטָאנ ייב עכריק ןיא טסעוו

 וליפא טסעוו אוד זַא ,ױזַא ןהָאצ ןעגיזָאד םעד ןעסיירסיוא -יד טעוו רע ,רעקניט

 | :ו .ןעקרעמ טינ רָאג
 ךיז ןיא ןעשירפוצבא טכוזעג ןיוועל טָאה טסניד-סעטָאנ וצ גידנעהעטש

 טָאה רע עכלעוו ,ןעלהיפעג עזעיגילער ענעי ןופ ןעגנורעניארע עכילדנעגוי איד

 -רעביא דלַאב רעבָא ךיז טָאה רע .רהָאי ןדעצעביז זיב ןהצכעז ןופ טבעלעגכרוד

 טריבורּפעג ןַאד טָאה רע .ךילנעמנוא ןעצנַאג ןיא םהיא רַאפ זיא סָאד זא ,טגייצ

 גנוטיידעב ןייק םָאה עכלעוו .עינָאמערעצ רעטסוּפ ַא ףיוא איוו ףיורעד ןעקוק

 םהיא רַאפ זיא סָאד !ַא ,טלהיפרעד רעבָא טָאה רע ,ןעטַאטשבָא ןעטיזיוו איוו ,טינ

 רעבלעזרעד ןיא ןוא טנַאקעג טינ רע טָאה ןעביולג .ןהָאט וצ ךילגעמנוא ךיוא

 ןוא .טכערנוא ןַא זיא סעלַא זַא םעד ןיא רעכיז ןייז טנָאקעג טינ רע טָאה טייצ

 טעטילַאמרָאפ עטסוּפ ַא ףיוא סלַא ףיורעד ןעקוק טינ טנָאקעג טינ רע טָאה םוראד

 טלהיפעג טָאה רע ; גהנמ םעד ןופ גנוטיידעב רעזעיגילער רעד ןיא ןעביולג טינ ןוא |

 עכלעוו ;ךַאז ַא טוהט רע סָאװ ,עדנַאש ַא ןוא םעווקעבנוא סעּפע טייצ עצנַאנ איד

 .טוג טינ ןוא שלַאפ סְלַא םהיא ךיז טכוד סע סָאװ ןוא טינ טהעטשרַאפ רע

 טָאה טסניד-סעטָאג איד טעוװַארּפעג טָאה ןעמ סָאװ טייצ רעצנַאג רעד ןיא

 ןעוועג זיא רונ ,ךיז ןערעהוצנייא טינ טכוזעג טָאה ןיא תוליפת איד טרעהעג רע

 / ,ןעגנורעניארע ןוא ןעגנוטכַאבָאעב ,ןעקנַאדעג ענעגייא ענייז טימ טגיטפעשַאב

 רעצנַאג רעד ןיא ּפָאק ןיא םהיא ייב טרעדנַאװעג גידעבעל ױזַא ןעבָאה עכלעוו

 .עכריק ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ טייקגיד'בוט-םוי רעד ןופ טייצ

 ןוא ססניד-טכַאנרַאפ איד ,טסניד-גאטימ איד ןענַאטשעגרעביא ןזיא רע

 -עגפיוא רע זיא גָאט ןעטייווצ םעד ףיוא ןוא ,טסניד-סעטָאנ עניטבאנלא איד

 .ןעמוקעג זיא ןוא עעהט ןייק גידנעקנירט טינ ,ךילנהעוועג ןופ ירעהירפ ןענַאטש

 עגירירפ-רעד-ןיא איד ןערעה וצ םוא עכריק ןיא הירפ רעד ןיא רעגייז ַא טכַא

 .ךיז ןייז הדותמ וצ ןוא תוליפת
 ייווצ ,טַאדלָאס ַא רעלטעב ַא רעסיוא ,ןעוועג טינ רענייק זיא עכריק ןיא

 | .םישמש איד ןוא רעבייוו עטלַא

 "יט םוצ גידנעהעגרעטנוא ןוא טנעגעגענ םהיא טָאה חלגישמש רעננוי ַא

 ןיא .ןעלעגער איד ןענעייל ןעביוהעגנָא םהיא רַאפ רע טָאה דנַאװ רעד ייב לעש

 ןופ ?הָאמ עכילטע גנולָאהרעדיױװ רעד ייב סנרעדנָאזעב ןוא ןעזעל ןופ טייצ רעד

 טָאה ןוא טרעהעג טיג ןיוועל טָאה ,"יולימאּפ ידָאּפסָאד , רעטרעוו עגיבלעזעיד

 ןענייז סע עקירדסיוא ?עיפ איוו ,ךילרעדנואוו, .עגינייז סָאד ןענעוו טכַארטעג

 טימ ןעטכענ זיא רע איוו ךיז גידנענָאמרעד טכַארטעג רע טָאה ,"דנַאה רהיא ןיא

 ,סָאװ ןעגעוו סַאהעג טינ ייז ןעבָאה ןעדייר .לעשיט-לעקניוו ןעבעל ןעסעזעג רהיא

 ן'פיוא דנַאה איד טגיײלעגפורַא טָאה איז ןוא טייצ עגיזָאד עצנַאנ איד טעמכ איו
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 גידנעקוק טכַאלעג ןוא דנַאה איד טכַאמרעפ ןוא טנעפעעג זייוועלייוו ןוא ?עשיט
 טשוקעג דנַאה איד טָאה רע איוו ,טנַאמרעד ךיז טָאה רע .ןעננונעוועב איד ףיוא
 ףיוא ףיונוצ ךיז ןעמוק עכלעוו ,ןעכירטש איד וצ טקוקעגוצ ךיז טָאה רע איוו ןוא
 .דנַאר רעזָאר רהיא ןופ סעינָאלַאד איד

 גידנע'םלצ ,ןיוועל ןהָאטעג טכַארט א טָאה ,"יולימאּפ ידָאּפסָאה רעדיוו,
 ---ןָאקַאיד םעד ןופ ןעקור ןעמַאזנייב םעד ףיוא גידנעקוק ןוא ךיז גידנעגיינ ,ךיז
 --:; ןעיניל איד וצ טקוקענוצ ךיז טָאה ןוא דנַאה ןיימ ןעמונעג ךָאנרעד טָאה איז,
 ןהָאטעג קוק ַא טָאה רע ןוא ."טנָאזעג איז סָאה -- דנַאה עניטכערּפ ַא זיא ריד ייב
 טעוװ טציא ,אי, .ןָאקַאיד םעד ןופ דנַאה רעצרוק רעד ףיוא ןוא דנַאה ןייז ףיוא
 ןעביוה ייז ,ךיז טכוד ,ןיינ --- טֿכַארטעג רע טָאה -- ןענידנע דלַאב סָאד ןיוש ךיז
 סע ,ןיינ -- תוליפת איד וצ טרעהענוצ ךיז רע טָאה -- ביױהנָא ןופ ןָא רעדיוו
 לָאמ עֶלַא זיא סָאד .דרע רעד וצ םיערוכ ןיוש רע טלַאפ טָא ; עקַאט ךיז טגידנע
 | | ".ףוס םוצ

 ,דנאה ןיא עגיד'לעבור יירד ַא ןפוא ןעטקרעמעבנוא ןַא ףיוא ןעטלַאהרע
 ענייז טימ גידנעּפאלק ןוא ןעביירשרעפ טעװ רע זא ,טגָאזעג ןאקאיד רעד טָאה
 קעװַא רע זיא עכריק רערעעל רעד ןופ ןעליד ענרענייטש איד ןא לעוויטש עיינ
 טָאה ןוא טרָאד ןופ טקוקעגטיורא רע טָאה םורַא טוניס ַא ןיא  .ראטלא םוצ
 -עננייא ןעוועג ןיא רעכלעוו ,קנאדעג רעד .ןעניוועל ןעפורעגוצ קנואוו ַא טימ
 ,ןערהיר וצ ןעביוהעגנָא רעדיוו ךיז טָאה ּפָאק ןיא ןעניוועל ייב טציא זיב טראּפש
 זיא סע איוו ןיוש ךָאד טעוו סָאד, .םהיא ןעביירטוצבא טכוזענ טָאה רע רעבָא
 ףעד .דומע םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא ןהָאטעג טכארט ַא רע טָאד "ןערעוו טכער
 עטוג ,עדעימ טיס ,לעדרעב ןעיורג-בלַאה ןערעטיש א טיס ,חלג רעקניטלַא
 ךיִז גידנהַאט גיינ ַא .רודיס םעד טשימענ טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא ,,ןעגיוא
 רע ןעו .תוליפת איד ןענעייל ןעביוהעגנָא ךיילג רע טָאה ,ןעניוועל רַאפ טכייל
 ץטימ ךיז טָאה ןוא דרע .רעד וצ זיב טניינרעפ ךיז רע טָאה ,,טגידנעעג ייז שָאה

 .ןעניוועל וצ ןהָאטענ דנעוו א טיִנּפ -
 טָאה --- יודיוו רעייא ןָא סמחענ ןוא ןעהעזעגנוא סוטסירכ טהעטש ַאד --

 ןיא רהיא טביולג --- ןעטגיציירקעג ןופ דליב םעד ףיוא גידנעזייוונָא םגָאזעג רע
 טָאה -- ? עכריק עשילָאטסאּפא ענילייד איד טנערעל ךייא סָאװ ,סָאד סעלא
 .םינּפ סניוועל ןופ ןעגיוא איד גידנערהעקבָא ,חלג רעד טצעזעגטרָאפ

 טימ ןיוועל טגָאזעג טָאה -- סעלא ןיא לעפייווצ ךיא = ,לעפייווצ ךיא --
 -יוושנא זיא ןוא םהענעגנאנוא ןעוועג ןייֵלַא םהיא ראפ זיא עכלעוו ,עמיטש ַא
 .ןערָאװעג ןעג

 דָאנ ןעגָאז טינ רע טעװ וצ ,ןעדנוקעס עכילטע טראוועג טָאה חלג רעד
 ןופ גנונָאטעב רעשי'חלג טימ טגָאזעג רע טָאה ןעגיוא איר נידנעכאמרעפ ןוא סעּפע
 .רעטרעוו איד

 רעבָא ,טייקכאווש סנעשנעמ םעד ןופ טּפַאשנענייא איד ןזיא תוקיפס --
 .ןעקרַאטש זנוא לָאז טָאג רעניצרעחמעראב רעד זא ,ןהָאט הליפת ןעפראד רייכ
 -עטשבא טינ טגָאזעג ךיילג רע טָאה -- ? רהיא טָאה םיאטח ערעדנוזעב עכלעוו
 .טייצ ןייק ןערילרעפ וצ טינ ןעכוז טלָאװ רע איוו .,ךיז גידנעל

 -סרדעמ ןוא סעלא ןיא לעפייווצ ךיא .תוקיפס זיא הריבע טּפיױה ןיימ ---
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 .תוקיפס ןופ ךדנַאטשוצ ןיא ךיז ךיא ןיפעג ?ייהטנעט

 טָאה-- טייקכאווש רעכילשנעמ רעד ןופ טּפַאשנעגייא איד זיא תוקיפס--
 -טּפיוה רהיא טלעפייווצ עשזד סָאװ ןיא -- חלנ רעד .רעטרעוו ענייז טלָאהרעדיװ
 2 ? ךילכעז

 זיא סע ביוא ראגָאז לָאמא לעמייווצ ךיא .סעלא ןיא לעפייווצ ךיא ---

 ןעקָארשרעד ןיילַא ךיז סָאה ןוא ןיוועל טגָאזעג גידנעליוו טינ טָאה --- טָאג ןאראפ
 סע איוו ,ןעבָאה רעטרעוו ענייז רעבָא .דייר ענייז ןופ טייקגיסאּפנוא רעד ראפ
 | .מבַאמעג טינ קורדנייא ןייק חלג םעד ףיוא ,טניישעג טָאה

 -עג רע טָאה -- ? ץנעטסיזקע סטָאג ןיא ןייז ןעד ןָאק קפס רעכלעוו --
 ,לעכיימש ןעראבקרעמעב םיוק ַא טימ לענש טגָאז

 | .ןעגיוושעגנ טָאה ןיוועל
 טקוק רהיא ןעו ,רעפעשַאב םעד ןיא ןעלפייווצ רהיא טנַאק איוו ---

 עטנהעוועג עלענש ענייז טימ חלג רעד טצעזעגטרָאפ טָאה -- ? גנופפעש ןייז ףיוא

 רע םָאה -- ? בלעוועג-לעמיה םעד רעטכיל טימ טצוּפעגסױא טָאה רעוו --- דייר
 | .ןעניוועל ףיוא ןעניוא עדנעגערפ טימ גידנעקוק טגָאזעג

 םעד טימ ָאד ןהעגוצניירַא גיסאּפנוא זיא סע זא טלהיפעג טָאה ןיוועל

 + סָאװ ,ץרוק זיולב טרעּפטנֶעעג רע טָאה םוראד ןוא םיחוכיוו עשיפָאזָאליפ ןיא חלג

 | .ענארפ רעד וצ זיולב ךייש זיא
 .טגָאזעג רע טָאה -- טינ סייוו ךיא ---

 . ,םעד ןוא ןעלפייווצ רהיא טנָאק עשזדאיוו טנייה 4? טינ טסייוו רהיא --- :
 טגָאזעג ןָאט ןעכילהערפ ַא טימ טָאה -- } סעֶלַא ןעפַאשעב טָאג טָאה סָאד זַא
 .חלג רעד

 גידנערעוו טיור ןיוועל טגָאזעג טָאה -- טשינ רָאג העטשרעפ ךיא --
 ענַאל רעגיזָאד רעד ןיא זַא .ןוא שירַאנ ןענייז רעטרעוו ענייז זַא ,נידנעלהיפ ןוא

 .שירַאנ טינ ןייז טינ ייז ןענָאק

 ןעגעלפ תובא עגילייה ערעזנוא וליפא .הלפת טוחט ןוא טָאג טעב ----
 איד ייז ןיא ןעקרַאטש לָאז רע ,טָאג ןעטעבעג ןעבָאה ייז ןוא לעפייווצ ןעכָאה
 -רעטנוא טינ ךיז םהיא ןערָאט רימ ןוא הרובג לעיפ טָאה ?עפייט רעד .הנומא
 .לענש טנָאזעג רע טָאה -- הליפת טוהט ..ןעבעג

 .סעּפמע ןעגעוו טכַארטרעּפ ךיז טכָאװ רע איוו ןערָאװעג ןעניװשנַא זיא רע
 טימ ןעבָאה וצ הנותח ךיז טביילק ,טרעהעג בָאה ךיא איוו ,רהיא ---

 ,ןעכילטסייג ַא ןופ ןהוז ַא ןוא עכריק ןיימ ןופ דעילנטימ ַא ןופ רעטכָאט רעד

 ? יקצאברעשטש טסריפ
 סָאװ ,חלג םעד ראפ ךיז גידנעמהעש ,ןיוועל טרעפטנעעג טָאה -- ,אי ---

 .יודיו םוצ טינ טרעהעג עכלעוו ,עגַארפ ַאזַא םהיא טלעטש רע
 םהיא חלג רעד טָאה קנַאדענ ןייז ףיוא גידנערעפטנע איוו ױזַא ןוא

 : טנָאזעג
 הכזמ רשפא ךייא טעװ טָאג ןוא ,ןעבָאה וצ הנותח ךיז טביילק רהיא ---

 ןעבענ רהיא טנַאק גנוהיצרע ןַא ראפ עשוז-סָאו 4 ױזַא טינ ,רעדניק טימ ןייי
 רעכלעוו ,לעפייט םעד ןייז רבוג טינ ךיז ןיא טעוװ רהיא ביוא ,רעדניק ערעייא
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 -רָאפ ןעדלימ א טימ טגָאזעג רע טָאה -- ? ןעביולג טינ ןיא ןיירַא ךייא טּפעלש
 ,רעטָאפ רעטוג ַא סלַא ,רחיא טזומ ןַאד רעדניק ערעייא מבעיל רהיא ביוא ,ףרואוו
 ףהיא ;רוככ ןוא גָאטלייװ ,תורישע ןיולב טינ רעדניק ערעייא ראפ ןעשניוו
 טימ גיטסיינ דניק רעייא ןערהעלקפיוא ,גנוטער ךיוא ןעשניוו ייז ראפ ךָאד טעוװו
 ןעגידלושנוא רעייא "היא טעוו עשזיסָאװ ? ױזַא טינ .תמא ןופ טי יקניטכיל רעד
 -עב טָאה רעוו ,עלעטַאט : ןהָאט גערפ א ךייא טעװ רע ןעוו ,ןרעפטנע על'הפוע
 איד ,דרע איד -- טלעװ רעד ןיא טקיצטנע רעוו ךיא סָאװ ןופ ,ץלא ןעפַאש
 -טנע ךיוא ןעד םהיא רהיא טעװ ? ןעזָארג איד ,ןעמולב איד ,רעסַאװ סָאד ,ןנוז
 סָאװ : ןהָאט גערפ א ךייא טעוװ דניק רעייא ןעוו רעדָא ? טינ סייוו ךיא : ןרעפ
 רהיא ןעוו ,ןרעפטנע םדיא רהיא טעוװ עשזיכָאװ ? טוט ן'כָאנ ךימ טרַאװרע
 ? ןערעלקרע םהיא סָאד רחיא טעװ עשזדאיוו ? טינ טסייוו

 לייוו זיולב רַאפרעד טינ -- טרעפטנעעג טשינ רָאנ טציא טָאה ןיוועל |
 סָאװ רַאפרעד רָאנ ,חלג םעד טימ םיחוכיו ןיא ןיירַא טציא טלאוװעג טינ טָאה רע
 ןעו ןוא ,ןעבעגראפ טינ ןענַארפ עכלעזַא טציא זיב ךָאנ םהיא טָאה רענייק
 .-עגסיוא טָאה חלג רעד סָאװ ,ןענַארפ איד ןעלעטש םהיא ןעלעוו רעדניק ענייז
 סָאװ ןעטכַארט וצ םעד ןעגעוו טייצ גונעג סלָאמַאד ןיב ךָאנ רע טָאה ,טנעכער
 | | ,ןרעפטנע ייז לָאז רע

 ףרַאד שנעמ א ןעוו .ןעבעל ןופ סייצ רענעי ןיא ןיירַא טערט רהיא --
 ןייז ןיא לָאז רע זַא טָאג טעב .םהיא ףיוא ךיז ןעטלַאה ןוא געוו ַא ןעביילקסיוא
 ןעסָאלשעג רע טָאה -- ןייז ?חומ ךייא לָאז ןוא ןעפלעה ךייא טייקגיצרעהמערַאב
 םימחר טימ ךייא טעוװ סוטסירק סוזעי רעזנוא ןוא רַאה רעד טָאג -- דייר ענייז
 | | ,סעֶלַא ןעבעגראפ

 ןוא ןענייועל טשנעבעג טָאה ,הלפת ַא טימ טגידנעעג טָאה חלג רעד ןוא
 - ,ןעזָאלעגבָא םהיא טָאה

 טלהיפעגו רע טָאה םייהַא טרחעקעגמוא גָאט םעד ךיו סָאה ןיוועל ןעוו
 ,ױזַא טנידנעעג ןוא טגידנעעג ךיז טָאה ענַאל עמעווקעבנוא איד סָאו ,החמש ַא
 ןעבילבעג ךָאנ ןיא םעד רעסיוא .ןעגָאז ןעגיל ןהִא טרהעקעגסיוא ךיז טָאה רע זַא
 -לַא רעדלימ ,רעטוג רעד סָאװ סָאד זַא ,םעד ןענעוו גנורעניארע ערהָאלקנוא ןַא
 םהיא איו ,שירַאנ ךילקערש ױזַא ןעוועג טינ רָאנ זיא ,טנָאזעג טָאה רעקניס
 ןעמ סָאװ סעכלעזא סעּמע ןַארַאפ זיא ָאד זַא ןוא ביױהנָא ןופ ןעזיוועגסיוא טָאה
 | ,ןעכַאמ רהָאלק ךיז ףרַאד

 זיא טינ ןעוו רעבָא -- ןיוועל טכַארטעג טָאה -- טציא טינ ,סיוועג,
 רעד ןיא םהיא ייב זַא ,טלהיפעג רע טָאה רעהירפ ןופ רהעמ ןוא ",רעטעּפש
 וצ גוצעב ןיא ןַא ןוא ,ןייר סעלַא טינ ןוא רהָאלק סעלַא םינ ךָאנ זיא המשנ
 טניפעג סע רעכלעוו ןיא ,ענַאל רעבלעזרעד ןיא ךיוא ךיז רע טניפעג ןָאיגילער
 ,עפריוורַאפ ןעכַאמס םהיא טנעלפ רע עכלעוו ראפ ןוא יקסשזַאיוװס דניירפי ןייז ךיז
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.2 

 "עג טינ ,זיא גהנמ רעד איו ,ןיוועל טָאה הנותח רעד ןופ גָאט םעד ןיא

 עטלַא יירד טימ לעטָאה ןיא ךיז ייב גַאטימ ןעסעגעג טָאה ןוא הלכ ןייז ןעהעז

 . ייגרעס ,רעדורב ןייז :טלעמאזרעפ גילעפוצ םהיא ייב ךיז ןעבָאה עכלעוו ,םירוחב

 ַא זיא רעכלעוו ,וואסאוואטאק ,טעטיזרעווינוא ןופ רבח ַא רענייז ןשטיװָאנַאװיא

 גָאט םעד טנעגעגעב טָאה ןיוועל ןעכלעוו ןוא טפאשנעסיוו-רוטַאנ ןופ רָאסעפָארּפ

 זעל ןעוועג זיא רעכלעוו ,אידופ יִאווַארימ רעװקסָאמ ַא ,ווָאקירישט ןוא ,סַאג ןיא

 -הערפ ַא רהעז ןעוועג זיא גַאטימ רעד .געיעג-ןערעב ףיוא ןהעג ןיא רכח ַא סזיוו

 סַאּפש טאהעג טָאה ןוא טגיילענפיוא רהעז ןעוועג זיא שטיוװָאנַאװיא יינרעס .רעכיל

 יגירא ןייז זַא טלהיפעג טָאה ווַאסַאװַאטַאק .טעטילַאניגירַא ס'ווָאסַאװַאטַאק ןומ

 טנייפעגסיוא רהיא טימ טָאה רע ןוא ןענָאטשרעּפ ןוא טצעשעגבָא טרעוו טעטילַאנ

 .ךערּפשעג ןעדעי טציטשרעטנוא גיהטומטוג טָאה ווָאקירישט .ךיז

 -נהעוועג טיוק ,וואסאוואטאק טדערעג טָאה -- ןעסיוו טפראד רהוא --

 רעגיהעפ ַא רַאפ סָאװ --- רעטרעוו איד גידנעהיצסיוא רָאסעּפָארּפ א ןופ טייה

 זיא טציא לייוו ,ןעוועג גָאז דיא .ןעוועג זיא שטירטימד ןיטנַאטסנָאק רעזנוא גנוי

 סױרַא זיא רע ןעוו ;טבעילעג ןַאד רע טָאה ןעטפַאשנעסיװ ןוא ,ָאטינ ןיוש רע

 .ןעסערעטניא עכילשנעמ ןעוועג ןעסערעטניא ענייז ןענייז טעטיזרעווינוא ןופ

 ןערַאנ וצ ףיוא טעדנעוועגנָא ןעטייקניהעפ ענייז ןופ טפלעה ןייא זיא טציא ןוא

 -טנערַאפ וצ ןָא רע טעדנעוו ןעטייקניהעפ ענייז ןופ טפלעה רעדנַא איד ןוא ,ךיז

 .ײרערַאנטסבלעז עניזָאד איד ןערעפ

 "עב םינ ךָאנ ךיא בָאה רהיא סלַא הטארייה ןופ דנייפ ןערעגרע ןייק --

 .שטיװָאנַאװיא ייגרעס טגָאזעג טָאה -- טנעגעג

 זופ דניירפ ַא ןיב ךיא .ןעבָאה הנותח ןופ אנוש ןייק טינ ןיב ךיא ,ןיינ --

 -רַאד ,ןעכַאמ טינ ךַאז רעדנַא ןייק ןענָאק סָאװ ,ןעשנעמ .גנולייהט ועפ-סטייברא

 "העלקפיוא רעייז רַאּפ ןעקריוו ןעפרַאד --- עגירביא איד ןוא ,ןעשנעמ ןעכַאמ ןעפ

 םינלעב גונעג ןַארַאפ ןענייז סע .סָאד ךיא העטשרַאפ ױזַא ,קילנ רעייז רַאפ ןוא גנור

 .ייז וצ םינ רעבָא גנַאלעב ךיא ;תוכאלמ ייווצ עגיזָאד איד ןעשימוצ וצ

 רהיא זַא ,ןעסיוורעד ךיז לעװ ךיא ןעוו ,ןייז ךיא לע ךילקילג איוו ---

 ןייז םוג ױזַא רונ טלָאז רהיא --- ןיוועל טגָאזעג טָאה --- ! טבעילרעפ ךיז טָאה

 . .הנותח רעייא וצ ךימ ןעפור ןוא

 | | .טבעילרעפ ןיוש ןיב ךיא ---

 ןָאהמעג דנעוו ַא ןיוועל ךיז טָאה -- טסייוו וד .קרעוו רעייא ןיא ,א --

 . ,םעד ןעגעװו קרעװ ַא ךָאד טביירש שטיװָאנָאימעס ליאַאכימ --- רעדורב םוצ

 | | | . . . ןערהענ וצ איוו

 ןואסאוואטאק ןענַאלשעגרעביא םהיא טָאה -- ! טרעטנָאלּפוצ טינ ,ונ --

 ןיא ןיב ךיא ןַא זיא רקיע רעד .ביירש ךיא סָאװ ןעגעוו סנייא זלַא זיא סע --
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 | .טבעילרעפ סעּפע
 ,יורפ רעייא ןעבעיל וצ ןערעטש טינ ךייא טעו סָאד רעבָא ---
 .ןערעטש טעוװ יורפ איד רעבָא ,ןערעטש טינ ןיוש טעוװ סָאד --
 | ? סָאװ רַאפ ---
 ינפאשהטריוו טימ ךיז ןעגיטפעשעב טבעיל רהיא .ןעהעז רהיא טעוװ ,ונ ---

 ! ןייז טעוו סע סָאװ ןעהעז רהיא טעוװ ,ונ ;נעיעג טיכ

 וד -- שטיװַאנַאװיא יינרעס טגָאזעג טָאה -- תמא ןיא סָאד ,ַאי ---
 | ! ןעזָאל טינ טעװ בייוו סָאד :געיעג-ןערעב ןייד טימ בָא טציא ךיז ןעגעז

 טעוו בייוו ןייז זַא גנולעטשרָאפ איד .ןָאהטעג לעכיימש ַא טָאה ןיוועל
 ףיוא גיטרעפ ןעוועג יא רע זַא םהענעגנַא ױזַא ןעוועג םהיא זיא ,ןעזָאל טינ םהיא
 .ןערעב ןעהעז וצ ןעגעינעגרעפ םעד ןופ ךיז ןענָאזבַא רעמיא

 ךיז ןענגעזוצבא גהנמ רעד ןערָאװעג טרהיפעגנייא זיא טסיזמוא טינ--
 -קילנ איוו --- שטיווָאנאוויא ייגרעס טגָאזעג טָאה -- ןעבעל ןעש'רוחב םעד טימ
 .טייחיירפ יד ןערעילרעפ וצ חריבע ןַא ןעגעווטסעד ןופ זיא ןייז טינ טסלָאז וד ךיל

 איו ,?היפעג סָאד ךייא ייב ךיז טניפעג ,ןיוועל ,תמא םעד טגָאז
 -נעפ ןופ טלָאװעג ךיז טָאה סע ןעכלעוו ,טרעדליש לָאנָאנ איוו ,ןתח םענעי ייב
 ? ןעגנירּפשסױרַא רעטס

 =ינ טגָאז רע רונ ,להיפעג ַאזַא ךיוא םהיא ייב ןַארַאפ זיא אמתסמ ---
 .טכאלוצ ךיוה ךיז טָאה ןוא וואסאוואטאק טגָאזעג טָאה -- ! סיוא

 רימָאֹל ...ןעפָא ןיא רעטסנעפ רעד ,העינמ איד זיא עשז סָאװ ןַא --
 -נעלכיימש טגָאזטג טָאה --- געיעג-ןערעב ףיוא רעווט ןייק ןָאהט רָאפ ַא טשרָאקָא
 !גוצ ןעניד'רענייז-ַא-ףניפ םעד טימ ןערהאפ רימָאל ךילקריוו ווָאקירישט גיד
 , . . ןעליוו ייז איוו ןָאהט ייז ןעזָאל ָאד ןוא

 ועניפעג טינ ןעצראה ןיא ךיז ייב ןָאק ךיא זַא ,ךייא רעווש ךיא ,ונ --
 ! טייהיירפ ןיימ ראפ ןעסירדרַאפ לָאז ךימ סָאװ ,להיפעג ַאזַא ןייק

 רהיא ןַא ,טציא סינעשימוצ ַאזַא זיא המשנ רעד ןיא ך'יא ייב ,ַאי --
 ,טרַאװ --- וואסאוואטאק טגָאזעג טָאה -- ןעניפעג טינ ךַאְז ןייק טרָאד טעוו
 ! ןעניפעג ןיוש רהיא טעוװ ,ןעמהענוצ לעסיבַא ךיז טעוװ רהיא

 -ָאד םעד ןופ סעּפע תוחּפה לכל ןעלהיפ ךָאד ךיא טלָאװ ץלַא ,ןיינ ---
 פהיפענ ןיימ רעסיוא זַא זיא טינ לעיפיוו ןעלהיפ ךָאד טלָאװ ךיא ;להיפעג ןעניז
 סורדרעפ ַא ךָאד ריס זיא ,קילג ןימ וא (ע בעיל ןענאז טלָאװעג טָאה רע)
 -יא סָאװ ןערענ ןיב ךיא זַא ,להיפ ךיא ,טרהעקרַאפ ...טייהיירפ איד ןערילרעפ וצ
 | | ,טייהיירפ עניזָאד איד רעילרעפ

 טגָאזעג טָאה --- ךייא ףיוא ָאטינ גנונּפָאה ןייק ןליּפַא ןיוש !טכעלש ---
 -ייהקיוא ךיז לָאז רע זַא ,ןעשניוו ןוא ןעקנירטסיוא רימָאל ,ונ --- וואסאוואטאק
 ,קילג אזַא ןייז ךיוא ןיוש טעװ סָאד ןוא .ןעמיורט ענייז ןופ לעטרעדנוה ןייא סנעטסנינייוו ןערעוו טכילקריוורעפ לָאז סע זַא ,ןעשניוו םהיא ריִמָאל רעדָא ,ןעל
 .ןעוועג טינ טלעוו רעד ףיוא ךָאנ זיא רעכלעוו

 טייצ ןעבָאה וצ םוא ןערהָאפוצ טסעג איד ךיז ןענייז גַאטימ ן'ךָאנ דלַאב
 טָאה ןוא ןייֵלַא ןעבילברעפ ןיא ןיוועל ןעוו .הנותח רעד וצ ךיז ןָאהטוצרעביא
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 לָאמַא ךָאנ רע טָאה ,עהטארייהרעפנוא איד ןופ ןעכערּפשעג איד ןענעוו טקניידעג
 ראפ סורדרעפ ןופ להיפעג סָאד המשנ ןייז ןיא ןַארַאפ זיא :ןָאהטעג גערפ ַא ךיז

 טָאה רע ?טדערעג ןעבָאה ייז סָאװ ןענעוו ,טייהיירפ איד טרעילרעפ רע סָאװ
 -יירפ ןעמ ףראד סָאװ בעילוצ ?טייהיירפ , .ענארפ רעד ייב ןָאהטענ לעכיימש ַא

 ןעטכארט ,טשניוו איז איוו ,ןעשניוו ןוא ןעבעיל ןיא טהעטשעב קילג סָאד ?טייז
 -  "!קילג טסייה סָאד --- טייהיירפ ןייק ,.ח .ד ,ןעקנאדעג ערהיא טימ

 ."?ןעלהיפעג ערהיא ,ןעשניוו רהיא ,ןעקנַאדעג ערהיא ןעד ךיא סייוו רעבא, |
 -רעפ ןיא לעכיימש רעד .עמיטש א סעּפע ןָאהטעג עצּפעש ַא גנילצולּפ םהיא טָאה
 ףיוא ןיא גנילצולּפ ןוא .טכארטרעפ ךיז טָאה רע ןוא םינּפ ןייז ןופ ןעדנואווש
 ןופ ?היפעג סָאד ףױרַא זיא םהיא ףיוא ..להיפענ רערַאברעדנַאז ַא ּףױרַא םהיא
 .סעֶלַא ןיא לעפייווצ --- לעפייווצ ןוא קערש

 רימ טימ הטארייה איז ביוא ?טינ ךימ טבעיל איז זַא זיא איוו ןוא;
 רשפא סייוו איז זַא ,זיא איו ןוא ?ןעבָאה וצ הנותח םוא םעד בעילוצ זיולב
 דָאנרעד רשפא ןָאק איז --- טנערפעג ךיז רע טָאה --- ? טוהט איז סָאװ טינ ןיילַא
 איז זַא ,ןעהעזרעד הטארייהעג ןיוש טָאה איז ןעוו סלאמאד טשרע ןוא ןעקניידעב
 .יַנֲאז ןוא ."ןעבעיל טנַאקעג טינ להָאמ ןייק ךימ טָאה ןוא טינ רָאג ךימ טבעיל
 --פױרַא םהיא ןענייז רהיא ןעגעוו ןעקנַאדעג עטסגרע איד ,ןעקנַאדעג ערַאברעד
 רע איוו ,ןיקסנָארוװ ןענעג טכוזרעפייא טלהיפרעד טָאה רע .ןעניז ןפיוא ןעמוקעג
 טָאה רע ןעכלעוו ןיא דנעבא רעד איוו ,קירוצ רהָאי ַא טימ טלהיפעג סָאד טָאה
 ַא ,ןעוועג רשוח טָאה רע .ןעטכענ ןעוועג טלָאװ ןיקסנָארװו טימ איז ןעהעזעג
 ,טלהעצרעד סעלַא טינ םהיא טָאה איז

 -- ! ןייז טינ סָאד רָאט ױזַא ,ןיינ, ,גיטסַאה ןעגנורּפשענפיוא זיא רע |
 לעו ךיא ,רהיא וצ ןהענ ?עוו ךיא -- גנולפייווצרעפ טימ טנַאועגנ ךיז רע טָאה
 טלָאװ וצ ןוא ,יירפ ןענייז רימ :?הָאס ןעטצעל םוצ ןעגָאז לע ,ןעגערפ רהיא
 -ייא רעסעב סָאד ךָאד ןיא ץלַא ?ןעטלַאהבִא טציא ךָאנ רעסעב ןעוועג טינ רשפא
 ייא גנולפייוצרעפ טימ ןוא .!טייהיירטנוא ,עדנאש ,קילגנוא רעניבייא רעד

 ,רהיא ןעגעג ,ןיילַא ךיז ןעגעג ,ןעשנעמ עלַא ןעגעג גנורעטיברע טימ ,ןעצרַאה

 | .רהיא וצ ןערהָאפעג זיא ןוא לעטָאה ןופ סיורַא רע זיא
 ןעסעזעג ןיא איז .ןערעמיצ עטשרעטניה איד ןיא ןעפַארטעג איז טָאה רע |

 "וצ ןָאהט סָאװ ל?לעדיימ-טסנעיד רהיא ןעסייהעג סעּפע טָאה ןוא ןעטסַאק ןפיוא
 ןענייז עכלעוו ,ןעברַאפ ענעדעישרעפ ןופ רעדיילק ןעסַאמ עצנאג גידנעמהענ
 .ןעליד איד ףיוא ןעגעלעג ןוא ןעלהוטש ןופ ךעלדנעוו איד ףיוא ןעגנַאהעג

 ןייש א ןוא םהיא גידנעהעזרעד ןעירשעגסיוא איז טָאה -- ! ּךַא --
 -יזָאד םעד זיב) ?רהיא טלהיפ איוו ,אוד טסלהיפ איוו --- דיירפ טימ גיד'נהָאט
 בָאה סָאד ("רהיא , לָאמא ,"אוד, לָאמַא טגָאזעג םהיא איז טָאה גָאט ןעטצעל ןעג
 ...עכלעוו ןעמעוו ,רעדיילק עשלעדיימ עניימ םהענוצ ךיא ןוא !טעטרַאוװרע טינ ךיא

 .:ידנעקוק גירעיורט ,טגָאזעג רע טָאה -- ! טוג רהעז זיא סָאד !ַא -- |
 | ,לעריימ-טסנעיד רהיא ףיוא

 טגָאזעג טָאה --- ןָאהט ףור ַא ךָאנרעד ךיד לע ךיא ,אשאינוד ,העג ---

 -ָאלשטנע ןיוש ןָאהטעג גערפ ַא םהיא איז טָאה --- ? ריד טימ זיא סָאװ --- יטיק
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 טקרעמַאב טָאה איז .קעװַא זיא לעדיימ סָאד רונ איוו ,"אוד, םהיא גידנעגָאז ןעכ

 ,ןעקָארשרעד ךיז טָאה איז ןוא ,גירעיורט ןוא ןעגָארטוצ ,םינּפ ןערַאברעדנָאז ןייז
 טָאה --- טניניײּפעג ןייז טינ ןייֵלַא ןָאק ךיא .טגיניײּפעג ןיב ךיא ,יטיק ---

 ןיא רהיא טעבעג טימ גידנעקוק ןוא עמיטש ןיא גנולפייווצרעפ טימ טגָאזעג רע
 טעװ סע ןַא ,םינּפ ןעלופ-עבעיל רהיא ןופ ןעהעזעג ןיוש טָאה רע ,ןעניוא איד
 ,ןענָאז וצ רהיא ןעבילקעג ךיז טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ ןעמוקסיורַא טשינרָאג
 -- ןערעכיזרעפ םהיא ךיז ןופ ןיילַא לָאז איז זַא ,ןעגעווטסעד ןופ ףרַאד רע רעבָא
 ךָאנ ןָאק ןעמ זַא ,טייצ ןַארַאפ ךָאנ זיא סע זַא ,ןעגָאז ןערהָאפוצ ןעמוקעג ןיב ךיא
 | .ןעטכיררעפ ןוא ןעטכינרעפ סעלַא סָאד

 ? ריד טימ זיא סָאװ .ןעהעטשרַאפ וצ ןָא טינ ביוה ךיא ? סָאװ ---
 ןיב ךיא סָאװ ןוא טנַאזעג להָאמ דנעזיוט ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ---

 .הטרעוו טינ ךיד ןיב ךיא סָאװ ,סָאד ..ןעטכארט וצ טינ דנַאטשמיא טינ
 אוד .טכארטעב .ןעהטארייה וצ רימ טימ ןעמיטשנייא טנַאקעג טינ טסָאה אור

 ..ןעבעיל טינ ךימ טסנָאק אוד ,טוג ךיז קניידעב אוד .טאהענ תועט א טסָאה
 .ףיא -- רהיא ףיוא גידנעקוק טינ טדערעג רע טָאה -- רעסעב גָאז אוד .,.ביוא

 ףָאד טלָאװ סָאד ;ןעליוו ייז סָאװ ןעדייר עלַא ךיז ןעלָאז .ךילקילגנוא ןייז לעװ
 איוו ,טציא רעסעב ךָאד זיא ץלַא ...ןייז ךילקילגנוא רעדייא רעסעב ןעוועג ץלַא
 . טייצ ןַארַאפ ךָאנ זיא סע גנַאל

 סָאד -- עיעקָארשוצ ַא טגָאזענ איז טָאה -- טינ העטשרעפ ךיא ---
 ? טינ ףרַאד ןעמ זַא ...ןענַאזטנע ךיז טסליוו אוד זַא ,טסייה

 + ,טינ ךימ טסבעיל אוד ביוא ,ַאי ---
 -עוו טיור ןָאהטענ יירשעג א איז טָאה --- ! בָארַא ןעניז ןופ טזיב אוד --- |

 איז ןא ,גיד'תונמחר ױזַא ןעוועג זיא םינּפ ןייז רעבָא .גנוקניירק ןופ גידנער

 ,פהוטש ןופ רעדיילק איד גידנעפרַאװבָארַא ,ןוא סורדרעפ רהיא טקיטשראפ טָאה
 .סעֶלַא רימ גָאז ?אוד טסניימ סָאװ --- םהיא וצ רעטנהענ טקורעגוצ ךיז איז טָאה

 אוד טסנָאק סָאװ ראפ .ןעבעיל טינ ךימ טסָנָאק אוד זַא ,ןיימ ךיא --- |
 ? ןעבעיל ןעד ךימ

 . . . 4 ךיא ןָאק עשז סָאװ ,טָאג ןיימ ---
 ,טנייוואוצ דיז טָאה ןוא

 ןוא ןָאה ! ןָאהטענ ךיא בָאה סָאװ ,ךַא --
 עץרהיא ןעשוק ֹוצ ןעביוהעגנָא רע טָאה ,עינק איד ףיוא רהיא רַאפ ךיז גידנעלעטש
 ,ידנעה

 ןָאהטעג גָאז ַא איז טָא

 ,רעמיצ ןיא ןיירַא ןיטסריפ עטלַא איד זיא םורַא ןעטונימ ףניפ ןיא ןעוו
  "יזרעפ רונ טינ טָאה יטיק .ענעסָאלשעג-ןעדעירפ ןענופעג ייז ןיוש איִז םָאה
 סָאװ ראפ טרהעלקרע םהיא וליפַא טָאה רונ ,םהיא טבעיל איז ןַא ,םהיא טרעכ
 זַא ,טגָאזעג םהיא טָאה איז .ענארפ ןייז ףיוא גידנערעפטנע ,םהיא טבעיל איז
 ףראד רע סָאװ סייוו ןוא םהיא טהעטשראפ איז סָאװ רַאפרעד םהיא טבעיל איז
 רַאפ איז טניפעג ,טבעיל רע סָאװ ,טלעפעג םהיא סָאװ סעלַא זַא ןוא ,ןעבעיל
 ,רהָאלק גידנעטשלַאפ ןעזיוועגסיוא םהיא טָאה סָאד ןוא .טוג

 ,ןעטסאק ן'םיוא ןעסעזעג עדייב ייז ןענייז ןיירַא זיא ןיטסריפ איד ןעוו

48 



 אנינעראק אננא

 עניורב איד לאו וצ ,םעד ןעגעוו ךיז גידנעראּפש ןוא רעדיילק איד גידנעמהענוצ
 איז עכלעוו ןוא ןעשאינוד ןעקנײשקעװַא טלָאװעג טָאה יטיק עכלעוו ,דיילק
 ןעזָאלעגרעביא ,דנאה ןייז ןעגָאלשעגרַאפ רהיא טָאה ןיוועל ןעוו ןעגָארטעג טָאה
 ןעשאינוד לאז איז זַא ,ט'הנעט'עג טָאה ןיוועל .איז ןעקנײשקעװַא רעדָא ןערעוו
  סלֵא ןעזָאלרעביא איז לָאז עניורב עניזָאד איד ןוא דיילק עיולב איד ןעקנייש
 ,גנוקניידנא ןַא

 . ןוא ןיטענורב ַא ךָאד זיא איז זַא ,טינ אוד טסהעטשראפ איו רעבָא ---
 ...טנעכערעגסיוא סעֶלַא סָאד ךָאד זיא רימ ייב . . . ןעדיילק טינ טעװ רהיא

 בלַאה ןיטסריפ איד זיא ןעמוקעג זיא רע סָאװ ןעגעוו ךיז גידנעסיוורעד
 ךיז וצ טקישעג םהיא טָאה ןוא ןערָאװעג סעכ ןיא סַאּפש ןיא בלאה ןוא טסנרע
 ןעמאקרעפ ךיז ףרַאד עכלעוו ,ן'יטיק ןערעטש טינ ןוא ךיז ןָאהטרעּביא לעטָאה ןיא
 | ,ןהָאטרעביא ןוא

 אוד ןוא סואימ טרעװ ןוא געט עצנַאג טינ ךיוא ױזַא טסע איז -- - .
 טָאה --- סורדרעפ- ןָא רהיא טסכאמ ןוא ןעטײקשירַאנ ענייד טימ ךָאנ טסמוק
 : .רערעייהט ןיימ ,ךיז גָארט ,העג ,העג -- ט 'הנעט'עג ןיטסריפ איד

 ;ידלוש ךיז גידנעלהיפ לעטָאה ןיא ךיז וצ טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה ןיוועל = |
 טעדיילקענ לעינָאמערעצ טרָאד טרַאװעג ןיוש ןעבָאה םהיא ףיוא .טמהעשרעפ ןוא
 ןעלייווגנַאל .שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןוא אנווָארדנַאסקעלַא איראד ,רעדורב ןייז
 ןעהרָאפרעפ טפרַאדעג ךָאנ טָאה ַאנװָארדנַאסקעלַא איראד .ןעוו ןעוועג טינ זיא
 ןייז טפרַאדעג- טָאה רעכלעוו ,ןהוז ןעטצוּפענסיױא רהיא ןעמהענוצטימ ,םיהַא
 ן'כָאנ עטערַאק ַא ןעקיש טפרַאדעג ןעמ טָאה ךָאנרעד .הלכ רעד ראפ שזַאּפ רעד
 ...ןעשטיווָאנַאװיא ייגרעס ןערהיפּפָא לֶאז עכלעוו עטערַאק רעדנַא ןַא ןוא ,רעפאש
 טפרַאדעג ךיז טָאה ןעמ ,זירוק .ןהָאט וצ סָאװ ןעכַאז לעיפ ךָאנ ןעוועג ןענייז סע
 | | .ןעביז-בלַאה ןיוש זיא סע םוראוו ,ןעלייא

 ןץטימ ןתח םעד ןעשנעב ןופ עינָאמערעצ רעד וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו
 טָאה שטיװעידַאקרַא ןאּפעטס .עשימָאק ַא ןעוועג ענעצס איד זיא רליב ןעגילייה
 ןפוא ןעשימָאק א רהעז ףיוא ןוא ,,עזאּפ רענעביוהעג ַא ןיא טלעטשעגקעווַא ךיז
 (עסייהעג טָאה ,דליב עגילייה סָאד ןעמונעג טָאה ,יורפ ןייז טימ עהייר ןייא ןיא
 ועטפַאהסַאּפש ַא טימ טשנעבעג םהיא טָאה ,דרע רעד וצ זיב ךיז ןעגיוב ןעניוועל
 ךיוא טָאה עגיבלעז סָאד ;ןהָאטעג שוק ַא לָאמ יירד םהיא טָאה ןוא לעכיימש
 ןערהָאפ וצ טלייאעג ךיילג ךיז טָאה איז ןוא אנווָארדנַאסקעלַא איראד ןהָאטעג
 .ןעשזַאּפיקע איד ןעגעוו רענעלּפ איד ןיא טרעטנָאלּפרעּפ ךיז טָאה ןוא

 ךָאנ ןערהָאפ עטערַאק רעזנוא ןיא טסעוו אוד : ױזַא ןהָאט רימ ןעלעוו --- |
 רע טלָאװ רעטונג ַא רָאנ ןעוועג ךָאנ םלָאװ שטיווָאנַאװיא ייגרעס ןעוו ןוא ,םהיא
 .עטעראק איד ןעקישקירוצ ךָאנרעד ןוא ןערהָאפענוצ

 רעד טרעפטנעעג טָאה -- ,ןרעג רהעז הָאט סָאד לע ךיא ,טוג רהעז ---
 2 | .רעדורב

 .ןעמאזוצ םהיא טימ ןערהָאפ ןוא ךיילג ןעמהענ ןיוש ןעלעוו רימ ןוא ---|!
 ןַאּפעטס םהיא ןעפלָאהעגסיוא טָאה -- טקישעגבָא ןיוש ןעכַאז איד ןעמ טָאה
 .שטיװעידַאקרַא
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 רעניד ןייז ןעסייהעג טָאה ןוא ןיוועל טרעפטנעעג טָאה --- טקישענבָא --

 .ךיז ןעדיילקוצנָא םהיא ןעמלעה

 ןעוועג ןיא עכלעוו ,עכריק םורָא ןעבילקעגנָא ךיז טָאה ןעשנעמ עסַאמ א

 .ןעיורפ עסַאמ ַא ןעבילקעגנָא ךיז ןעבָאה סנרעדנָאזעב ,הנותח רעד ראפ ןעטכיולעב

 -עג ךיז ןעבָאה ,ןעטימ ןיא ךיז ןעּפוטשניײרַא ןעזיוועב טינ ןעבָאה עכלעוו ,איד

 ןעקוקוצניירא טכוזעג ןוא טרעּפמַאהעג ךיז ןעבָאה ,רעטסנעפ איד םורא ןעסיוטש
 טלעטשוצ ןעוועג ןענייז ןעטערַאק גיצנַאװצ ןופ רהעמ .סעטַארנ איד ןעשיווצ
 "עג ןיא רעיציפָא רעקסייצילַאּפ ַא .סָאנ ןופ גנעל רעד ןיא ייצילָאּפ רעד ןופ

 ןיא טניישעג טָאה ןוא ,טסָארפ ן'פיוא גידנעקוק טינ ,גנַאגניירא םייב ןענאטש

 ,רידנומ ןייז

 ןעמַאד ןוא ,ןעשזַאּפיקע ךָאנ ןעשזַאּפיקע ןערהָאפעגוצ ןענייז רעהפיוא ןהֶא
 גידנעמהענבָארַא ,ןררעה ןוא סעּפעלש ענעטלַאהענרעטנוא טימ ןוא ןעמולב טימ
 ןיא ןעטלַאהעג ןעבָאה ,סרעדניליצ .עצרַאװש רעדָא סעּפעק עשירעטילימ ערעייז
 ןעדנוצעגנא ןעוועג ןיוש ןענייז ןיילַא עכריק ןיא .עכריק ןיא ןעמוקניירַא ןייא
 ןייש רעגידלָאג רעד ,רעדליב ענילייה איד ןעבעל טכיל עֶלַא ןוא סערטסול עדייב
 -ייה איד ןופ גנוצינש עטליגעג איד ,סָאטסָאנָאקיא ןופ דנורג ןעטיור םעד ףיוא

 ןעליד איד ןוא רעטכייל ןוא םילכ-ךורהייוו איד ןופ רעבליז סָאד ןוא רעדליב ענגיל
 ןוא שדוק-ןורא ןופ ךעלּפערט איד ןוא ןענהאפ איד ןוא עכיּפעט עניילק איד ןוא
 -כיל טימ ןעסָאגעב ןעוועג זיא סעלַא -- רעכיב ענערָאװעג-ץרַאװש ,עטלַא איד
 ,טייקגיט

 ןופ עסַאמ רעד ןיא ,עעריק רעמעראוו רעד ןופ טייז רעטכער רעד ףיוא
 -ןרפ ,סַאלטַא ,טעמַאז ,ןעפאטש ןוא ,ןערידנֹומ ,רעכיטזלַאה עסייוו ןוא ןעקַארפ

 ןיא ,הושדנַאה עננַאל ןיא דנעה ןוא ןרעטלוש עטעקַאנ ,ןעמולב ,ראָאה עטריז
 -נָאז טָאה רעכלעוו ,ךערּפשעג רעטפַאהבעל ןוא רענעטלַאהעגנייא ןַא ןעגנַאנעגנָא
 -רעד ךיז טגעלפ סע ןעוו ?הָאמ ןעדעי ,לאּפוק ןעכיוה םעד ןיא טכליהעגבָא רַאברעד

 לָאמַא טימ ךערּפשענ כָאד זיא ,ריהט רעטנעפעענ רעד ןופ שטיווק רעד ןערעה
 איד ןעהעז וצ גנידנעטראוורע ,טקוקענמוא ךיז ןעבָאה עלַא ןוא ןערָאװעג ליטש

 ןופ רהעמ טנעפעעג ןיוש ךיז טָאה ריחט איד רעבָא .חלכ ןוא ןתח עדנעמוקניירַא
 ,טסַאג רעטניטעּפשרעפ ַא רעדָא ןעוועג סָאד ןיא לָאמ ןעדעי ןוא ,?הָאמ ןהעצ
 -עבעננייא רעדָא טרַאנעגבָא טָאה סָאװ ,רעיושוצ רעניריגעײנ רעדמערפ ַא רעדָא
 רעד ןעשיווצ טּפוטשעגכרוד ךיז טָאה ןוא רעציפָא ןעקסייצילָאּפ םייב ךיז ןעט
 עלַא ןעגנַאגעגכרוד ןיוש ןענייז עדמערפ איד ןוא ענענייא איד .טסענ עסַאפ
 | .ןעטראוו ןופ ןעפוטש

 ןעמ ןוא ןעמוק ךיילג ןעלעוו הלכ-ןתח זַא ,טנעכערעג ןעמ טָאה רעהירפ
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 טָאה ךָאנרעד .ךיז ןעגיטעּפשרַאפ רעייז וצ ןעבעגעגוצ טינ גנוטיידעב ןייק טָאח

 טָאה וצ ךיז ןענערפ ןוא ריהט רעד ףיוא ןעקוק וצ רעטפָא ץלַא ןעביוהעגנָא ןעמ
 -רַאו סָאד ןערָאװעג םעווקעבנוא ןעמעלַא ןיוש זיא ךָאנרעד .טריסַאּפ טינ סעּפע
 ןייק איוו םינּפ ַא ןעכַאמ וצ טכוזעג ןעבָאד טסעג איד ןוא םינתוחמ איד ןוא ןעט

 -רעטנוא םעד טקישעגסיורא עלייוו עדעי טָאה חלג רעד .ןעהעשעג טינ טלָאװ ךָאז

 ןיוש טמוק וצ ,ךיז ןעגידנוקרע ןוא ןהָאט וצ קוק ַא שמש םעד לָאמַא ןוא שמש
 ןעטפעהעגסיוא ןוא ?עטנַאמ םענעליל ןייז ןיא ,ןיילַא רע ןוא ןתח רעד טינ

 טינ ןיוש טמוק וצ ,ריהט-ןעטייז רעד ןיא טקוקעגניירא רעטפָא ץלַא טָאה ,טרוג

 .ןתח רעד ךילדנע |
 טָאה ןוא רעגייז ן'פיוא ןהָאטעג קוק ַא ןעמַאד איד ןופ ענייא טָאה ךילדנע

 -נוא ןענייז טסעג עלַא ןוא ."רַאברעדנַאז ךילטנעגייא זיא סָאד , : ןהָאטעג גָאז ַא
 רעייז ןעקירדוצסיוא ךיוה רעד ןיא ןעביוהעגנָא ןיוש ןעבָאה ןוא ןערָאװעג גיהור
  ןיא סרעפַאש איד ןופ רענייא .טייהנעדעירפוצנוא רעייז ןוא גנורעדנואוורעפ
 ןיא זיא יטיק .ןעריסַאּפ טנַאקעג טָאה סע סָאװ ךיז ןעגידנוקרע ןערהָאּפעגקעװַא
 ערהיא ןיא ענעניוצעגנא ןַא ןעצנַאג ןיא גנַאל ןיוש ןעוועג טייצ רעגיזָאד רעד

 איז ןוא ץנַארק-ךעשזנארא ןוא רעיילש ןעננַאל םעד טימ ,רעדיילק-הּפוח עסייוו
 רעטסעווש רהיא טימ ןוא סנירערהיפרעטנוא ערהיא טימ גיטְרַאפ ןענַאטשעג זיא

 טָאה ןוא טראוװעג טסיזמוא טָאה איז ; זיוה סיקצַאברעשטש ןופ לַאז ןיא אוואוול

 -וקנֶא ס'ןתח ןעגעוו רעפטנע ןַא ןעמוק טעוו רעמָאט ,רעטסנעפ ןיא טציא טקוקעג

 .טייצ רעבלעזרעד ןיא ןעמוק ןוא ןערהָאפסיױרא ןענָאק לָאז איז ,עכריק ןיא ןעמ
 ןעגנַאגעגנָא זיא סענעטרַאװ עגידלודעגנוא עגיזָאד איד ןעוו טייצ רעד ןיא

 ןוא ןיה ,קַארפ ןהִא ןוא טסעוװ ַא ןהֶא רעבָא ,ןעזיוה ןיא ןעפָאלעגמורַא ןיוועל זיא
 -נוא טימ ריהט ןיא ּפָאק ןייז גידנעקורסיורא עלייוו עדעי ,רעמיצ ןרעביא קירוצ
 רע ןוא טרַאװ רע ןעמעוו ףיוא .ןעהעזעג טינ ךיז טָאד רָאדיראק ןיא רעבָא .דלודעג
 - -לעװ ,שטיוועידַאקרא ןאּפעטס וצ ןעפָאלענוצ רעטלעפייווצרעפ א ?הָאמ ןעדעי זיא
 ,דנעה איד טימ גיד'נהַאט שטַאּפ א ,טרעכיורעג טָאה ןוא גיהור ןעסעזעג זיא רעכ

 אזא ןיא ןייז וצ ןעשנעמ ַא ךיז ןעפָארטעג זיא טינ ןעוו ןעד טָאה ---
 | | .טדערעג רע טָאה -- ! עגַאל רעמוד ךילקערש

 "עב רעבָא --- שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס טמיטשעגוצ טָאה -- םוד ,אי ---

 .ןעגניירב דלַאב טעוװ ןעמ ,ךָאד ךיז גיהור
 -עגפיוא ןַא טלעּפַאצעג ךיז טָאה -- !ךילקערש ךָאד זיא סָאד ,ןַײג --

 סָאד ! ןעטסעוו עטזיילבעגסיוא עגיזָאד איד רעביא ץלַא ןוא --- ןיוועל רעטכַארכ

 ףיוא גידנעקוק גנולפייווצרעפ טימ ןעירשעג רע טָאה --- !ךילגעמנוא ךָאד זיא
 -ענקעװַא ןיוש ןעכַאז איד טָאה ןעמ ביוא סָאװ ןוא -- דמעה עטשטיינקוצ ןייז

 | ? ןהַאבנעזייא ן'פיוא טקיש

 .עניימ ןהָאטנָא ןעזומ אוד טסעוו ןַאד ,ונ ---
 .טפרַאדעג ױזַא גנַאל ןיוש טסָאה אוד --
 -נייא ּךיז טעװ סע ,טרַאװ . .:ךילרעבעל ןייז וצ טונ טינ זיא סע ---

 .ןןע נד רָא
 טרעדָאפעג טָאה ןיוועל איוו סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשעב זיא עטכישעג איד

48 



 אנינעראק אגנא

 רעד טָאה ,ךיז ןהָאטוצנָא רעדיילק-הנותח ענייז ןעבעג םהיא לָאז רע ,ןַאמזוק ןופ
 ,סעגיטיונ סעֶלַא ןוא ,טסעוו איד ,קַארפ םעד טכַארבעג אמזוק רעטלַא

 .ןיוועל ןהָאטעג יירשעג ַא טָאה -- !דמעה ַא ןוא --
 -עג לעכיימש ןעגיהור ַא טימ סָאה -- ךייא ףיוא ךָאד זיא דמעה איד --

 | | ,אמזוק טרעפטנע
 ךיוא דמעה ַא ןעבָאה ןעפרַאד םעוו רע זַא ןענַאטשרעּפ טינ טָאה אמזוק

 -ענבִא ןוא ןעכַאז איד טימ ןעטכענ ךָאנ טקַאּפעגנייא רע טָאה רעדמעה עלַא ןוא |
 איד טימ ןעלעוו ייז ןענַאװ ןופ ,סיקצַאברעשטש איד וצ סנעטסאק איד טקיש
 ,הּפוח רעד ךָאנ דלַאב לייוו ,ןהַאבנעזייא ן'פיוא ןרעוו טקישעגבָא קעּפעג ענירעביא
 סָאװ ,רמעה איד .קעטנאיאמ ןיא םהיא וצ ןערהָאפבָא עגנוי איד ןעלעוו
 ןיא איז םוראוו ,טגיוטעג טינ טָאה ןהָאטעגנָא הירפ-רעד-ןיא טשרע טָאה ןיוועל
 -טייוו רעד ןופ ןעהעזסיירא ךיז טלָאװ גנושטיינקוצ איד ןוא טשטיינקוצ ןערָאװעג
 -םוא ךיז טָאה ייקאל רעד .דמעה א ןעפיוק טקישעג טָאה ןעמ .טסעוו רעטנעפעוצ
 ךָאנ שטיװעידַאקרַא ןאּפעטס וצ טקישעג .ןעסַאלשעג סעלַא ,גאטנוז : טרהעקעג
 ןעקיש טזומעג ןעמ טָאה ךילדנע .ץרוק ןוא טיירב ןעוועג רעבָא איז זיא ,דמעה ַא
 ן'םיוא עכריק ןיא טרַאװ ןעמ  .ןעכַאז איד ןעקַאּפוצסױא סיקצַאברעשטש איד וצ
 ן'רעביא םורא טפיול ,גייטש א ןיא היח עטרַאּפשעגנייא ןַא איוו ,רע ןוא ,ןתח
 -םייווצרעפ טימ ךיז טנאמרעד רע ןוא ריהט ןיא סיורא עלייוו עדעי טקוק ,רעמיצ
 טציא ןָאק איז סָאװ ןוא ןיטיק וצ טדערעג הירפ-רעד-ןיא טָאה רע סָאװ ,גנול
 | .םעד ןעגעוו ןעקנייד

 רעמיצ ןיא ןעגיולפעגנייוא םעהטא ןהָא אמזוק רענידלוש רעד זיא ךילדנע
 . .דמעה ַא טימ

 ן'םיוא טגיילעגפיורא סנעטסאק איד ןיוש טָאה ןעמ ,טּפַאכרעפ סָאוװ-רונ ---
 ,אמזוק טגָאזעג טָאה -- לאזקאוו םוצ ןערהיפוצבא ןעגָאװ

 -עג ןיוש .ןיוועל זיא ,רעגייז ן'פיוא גידנעקוק טינ ,םורַא םונימ יירד ןיא
 | | ,רָאדירָאק ןיא ןעפָאל

 טעװ סע ,ןענדרָאנייא ךיז טעװ סע -- פעכיימש א טימ שטיוװעידַאקרַא ןאּפעטס טגָאזעג סָאה --- ןעפלעה ןיוש אוד טסעוו סענעפיוק רעד טימ ---
 ,ריד ךיא גָא ..ןענדרָאנייא ךיז

4 

 ןוא --- ? רערעגנוי רעד ---.? רעכלעוו -- ! רע זיא ןָא -- ! ןעמוקעג ---
 וצ טרעהענפיוא טינ רצ טָאה ,ןעגיוא איד גידנעזָאלבָארַא טינ ;} טקרעמעג טינ ךַאז ןייק טָאה ןיוועל .עכריק ןיא ןיירא ןעמַאזוצ רהיא טימ זיא ןוא הלכ רעד טימ | ררָאפוצ םייב ןעפָארטעג ךיז טָאה ןיוועל ןעוו ,עסַאמ רעד ןיא ןעדייר ןעביוהעג -נָא ןעמ טָאה --- ! עגידעבעג ןייק םינ עטיוט ןייק םינ ,עקכיבעג ,ךעלעמַאמ ,איז
 ,חלכ רעד ףיוא ןעקוק
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 .עבילטע עטצעל איד רַאפ סיוא טכעלש טהעז איז זַא ,טדערעג ןעבָאה עלַא
 ךילנהעווענ זיא איז איוו ,ןהעש ױזַא טינ הּפוח רעד וצ טציא זיא איז ןוא געט
 ףיוא טקוקעג טָאה רע .ןעדעזענסיוא ױזַא טינ סָאד טָאה ןעניוועל רעבָא ; ןעוועג

 -ייוק עסייו טימ רעיילש ןעסייוו ןעגנַאל םעד ףיוא ןוא רוזירפ רעכיוה רהיא
 טקעדרעפ ןעטייז איד ןופ טָאה רעכלעוו ,ןעגַארק-ןעציּפש ןעכיוה םעד ףיוא ,ןעט
 ,עילַאט רעניד ךילרעדניאוו רהיא ףיוא ; טנעפעוצ טנערָאפ ןופ ןוא זלאה רהיא
 .ןעועג טינ ןהעש ױזַא לָאמ ןייק ךָאנ זיא איז זַא ,טכודעג ךיז טָאה םהיא ןוא
 ענעבירשענסיוא איד ,רעיילש רעד ,ןעמולב עניזָאד איד לייוו ,רַאפרעד טינ ןוא
 רַאפרעד רונ ,טייהנהעש רהיא וצ רהעמ ןעבעגוצ סעּפע ןעלָאז זירַאּפ ןופ רעדיילק

 ,םינּפ רעכילבעיל רהיא ןעבָאה גנוצוּפסיוא רעניזָאד רעד ףיוא גידנעקוק טינ סָאװ
 -רהַאוו עגידלושנוא רהיא רהעמ ךָאנ טקירדעגכיוא ןעּפיל ערהיא ןוא קילב רהיא
 | .טייקכילטייה

 -עג איז טָאה -- ןעכױלטנַא טסליוו אוד זַא ,טניימעג ןיוש בָאה ךיא --
 | ,ןהָאטעג לעכיימש א םהיא וצ טָאה ןוא טגָאז

 ךיז םהעש ךיא זַא ,ןעפָארטעג טָאה רימ טימ סָאװ םוד ױזַא זיא סע ---
 .ענ ךיז טָאה רע ןוא גייזנערעוו טיור טרעפטנעעג רע טָאה -- ! ןענָאז וצ טושּפ

 .ןעמוקעגרעטנוא זיא רעכלעוו ,ןעשטיווָאנַאװיא ייגנרעכ וצ ןעדנעוו טזומ -

 . ייגרעס ןהָאטעג גָאז ַא טָאה -- !דמעה ןייד טימ עטכישעג ענהעש ַא --
 | /  .גידנעלביימש ןוא ּפָאק ן'טימ גירנעלקָאש ,שטיוואנַאװיא

 סָאװ ןעגעוו גידנעהעטשרַאפ סינ ,ןיוועל טרעפטנעעג טָאה -- ,אי ,אי --- |

 י- ,םהיא ֹוצ טדער ןעמ
 ןַאּפעטכ טגָאזעג טָאה -- ןעסילשעב ןעמ ףראד טציא ,איטכָאק ,ונ ---

 ַא -- ןעקַארשוצ ןעוועג סלָאװ רע איוו טייקטלעטשרַאֿפ ַא טימ שטיוװעידַאקרַא
 איד ןעצעשוצבא דנַאטש םיא טציא טארוקַא טסיב ןיילַא אוד .ענארפ עניטכיוו
 לָאז וצ :ןיירעד טהעטשעב ענַארפ איד ןוא .ענַארפ רעד ןופ טייקניטכיוו עצנַאנ

 רעד .עיינ ןעדניצנָא לָאז ןעמ רעדָא טכיל עטצינעג לָאמ ןייא ןיוש ןעכיורבעג ןעמ |
 עטנערבעג רַאפ ןוא לעבור ןהעצ ןעטסָאק ןעלעוו עייג סָאװ ,זיא דעישרעטנוא
 | ,ןעביז איוו ןענעכער טינ רחעמ ןעמ טעוו

 רע טָאה ןעלכיימש רעבָא ,ץיוו א ןעוועג זיא סָאד זא ,ןענַאטשרעּפ טָאה ןיוועל

 ,טנָאקעג טינ
 ? עיינ רעדָא ענעדנוצעגנָא ; ןייז לָאז עשז איוו זיא ---
 ! עיינ ,אי ,אי --
 ןאּפעטס טָאה -- דנַאטשוצ ןעגיזָאד םעד ןיא סיוא ןעהעז ןעשנעמ איוו

 ףיוא טָאה ןיוועל ןעוו ,ןעוואקירישט וצ טנַאזעג לעכיימש א טימ שטיוועידאקרא
 .הלכ רעד וצ טקורענוצ ךיז סָאה ןוא ןהָאטעג קוק א רענעגָארטוצ א םהיא

 -- ךיּפעט ן'פיוא ךיז ןעלעטש עטשרע איד טסלָאז אוד ,יטיק ,העז ---
 ןופ ןהעש רהעז -- 'טיק וצ נידנעמוקרעטנוא ןאטסדראנ ןיפערג טנָאזעג טָאה
 .ןעניוועל וצ ןהָאטעג דנעוו א ךיוא ךיז איז טָאה -- ! ךייא

 ,אנוועירטימסד איראמ טנָאזעג טָאה ?ןעקָארשוצ ךיז אוד טסלהיפ ---

 | | | .עטנַאט עטְלַא איד
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 אנינעראק אננא

 וצ טָאה -- ! ןָא ךיז גיוב ,טראוו .ךיילב טכיב אוד ? טלאק ריד זיא --
 ענהעש עללופ ערהיא גידנעדנורפיוא ןוא ,ַאוַאװל ,רעטסעווש רהיא טגָאזעג ן'יטיק
 .ּפָאק רהיא ףיוא ןעמולב איד טכירראפ איז טָאה דנעה

 טינ סָאה איז רעבָא ,ןעגָאז סָאװ טלעוועג טָאה ,ןעננאנענוצ זיא יללאד
 .טכַאלוצ ךילריטטננוא ךָאנרעד ןוא טנייוואוצ זיולב ךיז טָאה איז ,טנַאקענ

 איוו ןעניוא עדנעזעוובא טימ יוזא ךיוא טקוקענ ןעמעלא ףיוא טָאה יטיק

 .ןיוועל
 ןהָאטעגנָא ןאקאיד רעד ןוא חלג רעד ,רעניד-ןעכריק איד ןעבָאה לייוורעד

 -נענָאז ,ןעניוועל וצ ןעמוקענוצ זיא חלנ רעד ןוא םידנב ענילייה ערעייז ךיז ףיוא
 ,טרעהרעד טינ טָאה ןיוועל .סעפע גיד

 רעפאש רעד טָאה -- איז טרהיפ ןוא הלכ איד דנאה רעד ראפ טמהענ --

 | .ןעניוועל טגָאזעג

 ןעמ ,םהיא ןופ טרעדָאפ ןעמ סָאװ ,ןהעטשרַאפ טנַאקעג טינ זיוועל טָאה גנַאל
 רָאנ ןיוש טלעוועג ןוא ןהָאט וצ טָאה רע סָאװ ןעזיוועג ,טדערעג םהיא וצ טָאה

 רעגיטיונ רעד טימ ןעמחענ טינ רעדָא טגעלפ רע ; ןייז טינ לָאז סע איוו ,ןעזָאלרעביא
 ןעמ איוו יוזא טינ סעּפע ץלא ,דנאה עגיטיונ רהיא ןעמהעננא טינ רעדָא דנַאה

 רעטכער ןייז טימ ףרַאד רע זא ,ןענַאטשרעפ ךילדנע טָאה רע סָאװ םיוק --- ףרַאד
 ןעוו .דנאה רעטכער רהיא ראפ איז ןעמהעננָא ,עזָאּפ איד גידנערעדנע טינ ,דנַאה
 רעד טָאה ,טפרַאדעג טָאה ןעמ איוו דנאה ן'ראפ הלכ איד ןעמונעג ךילדנע טָאה רע
 -רעפ עסַאמ עצנאג איד ןוא יִאלַאנַא םוצ ,סיוארָאפ טירט עכילטע טכַאמעג חלנ

 איד טימ גידנעשיור ןוא ךערּפשעג רעייז טימ גידנעשזוה ,עטנאקעב ןוא עטעדנאוו
 ןעגיובעגנָא ךיז טָאז יועצימע .םהיא ךָאנ ןהָאטעג היצ א ךיז טָאה ,סעּפעלש עגנַאל
 ,ליטש יוזא ןעוועג זיא עכריק ןיא ,דיילק ס'הלכ רעד ןופ עּפעלש איד טכיררעפ ןוא
 | .סקאוו ןופ ןעפירטבָארא סָאד טרעהעג ךיז טָאה סע זא

 טָאד ןוא ןעמולב טימ עטצוּפעגסיוא ,טכיל ייויצ ןעדנוצעגנָא טָאה חלנ רעד
 ,חלנ רעגיבלעזרעד ןעוועג זיא סָאד .הלכ-ןתח וצ םינּפ ן'טימ ןהָאטעג רהעק א ךיז

 םינּפ ןעניטעמוא ןוא ןעדימ א טימ טָאה רע .ןעניוועל ןעוועג הדותמ טָאה רעכ;עוו
 דנאה רעטכער ןייז טימ טָאה ,ןהָאטענ ץפיז א טָאה ,הלכ-ןתח ףיוא ןהָאטענ קוק ַא

 -הענ ןוא טכיל איד דנעה איד ןיא טגנאלרעד ייז רע טָאה ךָאנרעד ,ייז טשנעבעג
 .ייז ןופ ןעננאנעגבא םאזננאל רע זיא ךורחייוו םעד גידנעמ

 -מוא ךיז טָאה ןוא ןיוועל ןהָאטעג טכארט ַא טָאה "? ןייז תמא סָאד לָאז,
 ןוא ?יפארּפ רהיא ןעהעזעג ןעביוא ןופ לעסיבא טָאו רע .הלכ רעד ףיוא טקוקעג
 "עג רע טָאה ןעמערב ןוא ןעּפיל ערהיא ןופ גנוגעוועב רעטקרעמעבכ םיוק רעד ןופ
 רעד רונ ,טקוקעגמוא טינ ךיז טָאה איז ,קילב ןייז טלהיפרעד טָאה יז זַא ,טסואוו
 רהיא וצ ךיז גידנעביוהטיוא ןהָאטעג רהיר א ךיז טָאה ןענארק-ךעלעזיורק רעכיוה
 רריא ןיא טלעטשענבא ךיז טָאה ץפיז ַא זַא ,ןעהעזעג טָאה רע .רעיוא םעניילק

 ענייפלק רהיא הוש-דנאה רעכיוה רעד ןיא ןהָאטעג רעטיצ ַא טָאה סע ןוא ססורב
 | ,טכיל איד ןעטלאהעג טָאה סָאװ ,דנאה

 ,ךיז ןעניטעּפשראפ םעד ןעגעוו ,דמעה רעד ןעגעוו לעמוט רעצנַאג רעד
 ןייז ,טייהנעדעירפוצנוא רעייז ,עטדנַאװרעפ ,עטנַאקעב טימ ןעכערּפשעג איד
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 םעּפע ןערָאװעג זיא םהיא ןוא ןעדנואוושרעפ גנולצולּפ זיא ץלַא --- עגַאל עשימאק
 איד ןופ גנוזעלרָאפ איד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע .ךילקערש ןוא גיד'החמש יוזא
 .טרעדנואוועג ךיז טָאה ןיוועל .עינָאמערעצ רעצנַאג רעד טימ תוליפת ענעדעישרעפ

 דָאוועג טסַאּפענוצ ןנייז תוליפת-הנותח עלעינַאמערעצ איד ןופ רעטרעוו איד איו
 - .טונימ ַאזַא ןיא טלהיפ ןעמ סָאװ ,סָאד וצ ןער

 טבארט א ןיוועל טָאה -- "? ךיא סָאװ עגיבלעזסָאד ךיוא איז טלהיפ , |

 םעד ןופ ןוא .קילב רהיא טנעגעגאב טָאה ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה רע .ןהָאטעג

 סָאד ןענַאטשרעּפ ךיוא טָאה איז זא ,ןעכַאלשעג רע טָאה קילב רהיא ןופ קורדסיוא
 ןענַאטשרעּפ טשינרָאנ טעמכ טָאה איז : ןעוועג תמא טינ זיא סָאד רעבָא .רע סָאװ
 טייצ רעד ןיא טרעהעג טינ וליפא ייז טָאה ןוא תוליפת איד ןופ רעטרעוו איד ןופ

 קרַאטש יוזא : ןהעטשראפ ןוא ןערעה ייז טנַאקעג טינ טָאה איז .ןישודק איד ןופ

 סָאװ זיא ןוא ץרַאה רהיא טלעיפעגנָא טָאה סָאװ ,?היפעג עגיצנייא סָאד ןעוועג זיא

 סָאװ ,דיירפ איד ןעוועג זיא סָאד .ןערָאװעג רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש ץלא רעטייוו

 ַאנָאמ ןעבלַאהרעדנָא טייצ ןיוש זיא סָאװ ,סָאד טלעיפרע ןעצנַאג ןיא ךיז טָאה סע

 ןוא טהערפעג איז טייצ עצנַאנ איד טָאה סָאװ ןוא המשנ רהיא ןיא גידנעטש ןעט
 .טרעטַאמעג

 רעייז ןופ לַאז ןיא דיילק עניורב רהיא ןיא ןהָאטעגנָא ןעוו ,גָאט םענעי ןיא

 --- ןעבעגעגבָא םהיא ךיז טָאה ןוא גידנעגייווש םהיא וצ ןעגנאנעגוצ איז זיא זיוה

 ןעגירעהירפ םעד ןופ סירבא ןא ןהעשעג המשנ רהיא ןיא זיא זַא גָאט םענעי ןופ

 . םעד זיב ןעבעל רהיא ןופ ןעסירעגבָא טלהיפרעד ךיז ןעצנַאג ןיא טָאה איז ; ןעבעל

 ךָאנ ,סעיינ א ,סערעדנא ןא ןעצנאג ןיא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה רהיא ראפ ןוא גָאט
 טָאה רעבָא טייקכילקריוו רעד ןיא ; רהיא ראפ ןעבעל סעטסואוועב ןייק טינ רָאג

 .ןעגנונעפָאה ןוא ןעגנַאלרעפ ערהיא עלא .ןעבעל סעטלַא רהיא טצעזעגטרָאפ ךיז

 ךָאנ רהיא רַאפ זיא רעכלעוו ,ןעשנעמ ןייא םעד ףיוא טרירטנעצנָאק ןעוועג ןענייז
 סָאװ ?היפעג סָאד רהיא ראפ זיא רעכילדנעטשרעפנוא ךָאנ ןוא ךילדנעטשרעפנוא

 עטלַא סָאד ןעגנַאגעגנָא ךָאד זיא טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא .םהיא וצ איז טדניב

 | .ןעבעל
 -עג זיא איז גיטלינכיילג איוו ,טרעדנואוועג ךיז ףיוא ןיילא ךיז טָאה איז

 איד וצ ,ןעשנעמ וצ ,ןעטייהנהעוועג וצ ,גרָאז וצ : סענעגנַאגרעפ סעֶלַא וצ ןערָאװ

 ןופרעד טָאה עכלעוו ,רעטומ רעד וצ ,איז ןעבעיל ןוא טבעילעג איז ןעבָאה סָאװ

 ףיוא סעלא ןופ רהעמ רעהירפ טָאה איז ןעבלעוו ,רעטָאפ ןעטלַא םוצ ,סורדרעפ

 -ביילג רעגיזָאד רעד ראפ ןעקָארשעג ךיז איז טָאה זייוועלייוו .טבעילעג טלעוו רעד

 רהיא טָאה סע סָאװ ,סָאד ןופ ןעהערפ ךיז איז טגעלפ זייוועלייוו ןוא טייקגיטליג

 .טייקגיטליגכיילג אזא טכארבעג

 טינ ךאז ןייק טָאה איז ,ןעטכארט טנעקעג טינ ךאז ןייק ןעגעוו טָאה איז

 םעד טימ ןעבעל רהיא טימ ןעדנוברעפ ןעוועג טינ זיא סָאװ ,ןעגנַאלרעפ טנַאקעג

 ךיז טָאה יז ןוא ,ןעוועג טינ ךָאנ ךָאד זיא ןעבעל עיינ עגיזָאד סָאד רעבָא ; ןעשנעמ

 סע .ןייז טעוו סָאד ןעבעל א ראפ סָאװ ןעלעטשרָאפ רהָאלק וליפא טנַאקעג טינ

 .עטסואוועבנוא עיינ סָאד ראפ דיירפ ןוא קערש -- גנוטראוורע ןעוועג זיולב זיא
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 ןיא ןעביוהעגנָא ךיז גנַאל ןיוש טָאה סָאװ ,עיינ סָאד ךיז טכילקריוורעפ טָא ןוא
 | | ,המשנ רהיא

 סיטיק ןעמונעגנָא חלנ רעד טָאה הלכ-ןתח וצ רעדיוו ךיז גיד'ןהָאט רחעק א
 םעד ןהָאטעגנָא םהיא רע טָאה דנַאה סניוועל גידנערעדַאפ ןוא עלעגניר םעניילק
 סעטָאנ שדקמ ךיז ןיא סע, .רעגניפ ןייז ןופ לעכענק ןעטשרע םעד ףיוא עלעגניר
 ןהָאטעגנָא טָאה רע ןוא ".אנירעטאקעי ןיטכענק סעטָאנ טימ ןיטנַאטסנָאק טכענק
 -ָאזרעביא ,לירעגניפ ןעכאווש ,םעניילק ,ןעגיזָאר סיטיס ףיוא גניר ןעסיורג םעד
 .רעטרעוו עניבלעזיד גידנעג

 ףרַאד ןעמ סָאװ ןעפערט טלעוועג הלכ ןוא ןתח ןעבָאה ?הָאמ עכילטע
 טייהרעליטש ייז טָאה חלג רעד ןוא תועט א טכַאמענ להָאמ ןעדעי ןעבָאה ןוא ןהָאט
 טימ ט'םלצ'עגרעביא ייז רע טָאה ךילדנע .ןהָאט ןעפרַאד ייז איוו טגָאזעגרעטנוא

 ןעניוועל ןוא גניר ;עסיורג םעד ן'יטיק ןעבעגענרעביא רעדיוו טָאה ןוא ןענניר איד
 ייווצ ןעבָאה ןוא טרעטנַאלּפראפ רעדיוו ךיז ןעבָאה ייז ; עלעגניר םעניילק םעד
 -סיורא ךָאד זיא סע ןוא דנאה ןיא דנַאה ןופ ךעלרעגניפ איד ןעבענעגרעביא להָאמ
 : ,טפרַאדענ טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד טינ ןעמוקעג

 וצ ןעטָארטענוצ ןעבָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס ןוא ווָאקירשט ,יללאד
 ןוא ןעלכיימש ןוא יירעלמרומ ,סינעשימוצ א ןעמוקענסיורא זיא סע .ייז ןעפלעה
 טינ ךיז טָאה הלכ-ןתח ןופ רע'םינּפ איד ףיוא קורדסיוא רעדלימ-ןעביוהעג רעד

 ןעלָאז ייז זא ,ןהָאטעג עצּפמעש א ייז טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס .טרעדנעעג
 זא גידנעלהיפ ,טלעכיימשעג טינ טָאה 'וע רעבָא ,גניר ןייז ןהָאטנָא רערעדעי טציא
 .ןענידיילעב טציא ייז טלָאװ לעניימש רעדעי

 -בייוו א ןוא טכעלשעג ןעכילנעמ א ןעפַאשעב אוד טסָאה ןָא גנאפנָא {ופ,
 טָאה ןיוועל ןוא .חליפת עיינ א ןעביוהעגנָא חלג רעד טָאה -- "טכעקשעג ןעכיל|

 -ייה ןעגייוו ןעקנַאדעג ענידרעהירפ ענייז עלא זא רהעמ ןוא רהעמ ץלא טלהיפעג
 סָאד זַא ,ןעבעל ןייז ןעטכירנייא טעוו רע איוו םעד ןעגעוו סעיזַאטנַאפ ענייז ,הטָאר
 טציא זיב טָאה רע סָאװ סעכלעזא זיא סָאד זא ןוא ןעיירעדניק ןעוועג ןענייז סעלא
 טכילקריוורעפ סָאד םנה ,טינ רחעמ ךָאנ סציא טהעטשרעפ ןוא ןענַאטשרעּפ טינ
 סָאד ןעביוהעג רעכעה ןוא רעכעה ץלא ךיז טָאה טסורב ןיא ; םהיא טימ טציא ךיז
 .ןעגיוא איד ןיא ןעזיוועג ךיז טָאה ןערערהט עמאזכרָאהעג טינ איד ןוא ןערעטיצ

 .עטנאקעב ןוא עטדנאוורעפ ,עכריק רעד ןיא ןעוועג זיא אוקסָאמ ץנַאג
 :נוטכיילעב רעדנעצנעלג רעד ןיא ,עינָאמערעצ-ןישודס רעד ןופ םייצ רעד ןיא ןוא
 ןיא רענעמ ןיא ךעלדיימ ,ןעיורפ עטצוּפענסיוא ןופ זיייק םעד ןיא ,עכריק רעד ןוּכ
 -יטש ךילפעה רעד טרעהעגפיוא טינ טָאה ןערידנומ ןוא ןעקַארפ ,רעכיטזלַאה עסייוו
 ןיא ,טיילסנאמ איד ןעביוהעגנָא ךילכעזטּפייה ןעבָאו סע ןעכלעוו ,ךערּפשעג רעל
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 איד ןופ גנוטכַאבָאעב רעד ןיא ןעגנולשרעפ ןעוועג ןענייז ןעמַאד איד ןעוו טייצ רעד

 . .רחעז ייז טרהיר עכלעוו ,עינָאמערעצ .רענילייה רעד ןופ ןעטייהלעצנייא

 -סעווש ייווצ ערהיא ןעוועג ןענייז הלכ רעד וצ זיירק ןעטסטנעזוָאנ םעד ןיא
 דוצ ןיא עכלעוו ,אווָאוװל טייהנהעש עגיהור איד ןוא ,ערעטלע איד יללאד ; רעט

 | ,דנאלסיוא ןופ { עמוקעג םעד בעיל
 איוו יוזא ,בראפדעלינ ןיא ןהָאטעגנָא ירַאמ סעּפע לאד זיא סָאװ ראפ --

 .איאקסנוסראק טגָאזעג טָאה -- ? הנותח ַא ףיוא ,ץרַאוװש
 טָאה -- ...גנוטער עגיצנייא איד סָאד זיא בראפ-סמכ !עג רהיא ראפ --

 איד ייז ןעבָאה סָאװ רַאפ ,רונ ךיז רעדניאוו ךיא --- איאקצעכורט טרעפטנעעג
 ...טעצּפומ עטושּפ איוו סעּפע זיא סָאד .סדנעבא טכַאמעג הנותח
 טָאה -- דנעבא ןיא ןעוועג ךיוא זיא הנותח ןיימ .יוז רענהעש זיא סע -- |
 איו ךיז גידנענהָאמרעד ,טצפיזעגבָא ךיז טָאה ןוא איאקסנוסראק טרעפטנעעג

 זיא ןאמ רהיא טבעילרעפ שימָאק איוו ,גָאט םענעי ןיא ןעוועג זיא איז ךילבעיל

 .ןערָאװעג שרעדנא סעלא זיא טציא איוו ןוא ןעוועג
 א להָאמ ןהעצ ןופ רהעמ ןעוועג זיא רעצימע ביוא זא ,טגָאז ןעמ ---

 א ןרעוו טלָאװעג בָאה ךיא ; ןעטארייה טינ ?הָאמ ןייק ןיוש טעוװ רענעי ,רעפאש

 ןיוש טָאד רעבָא ,טריכארטסרעפ ןייז וצ םוא ןיוש להָאמ ןעטנהעצ םעד רעפאש
 . -גינהעש רעד וצ יקסרַאשט ףארג טגָאזעג טָאה -- ץאלּפ ןיימ טּפַאכרעפ רעדנא ןַא
 .ןעטכיזסיוא טַאהעג םהיא ףיוא טָאה עכלעוו ,ַאיַאקסרַאשט ןיטסריפ רעק

 טָאה איז .לעכיימש א טימ זיולב טרעפטנעעג םהיא טָאה ַאיַאקסרַאשט
 ן'טימ ןהעטש איז טעוװ ןעוו ןוא איוו ,ךיז ןענעוו נידנעקנייד ,יטיק ףיוא טקיקעג
 ןענהָאמרעד ןאד םהיא טעװ איז איוו ןוא ,יטיק ןופ עגאל רעד ןיא ןיוואיניס ףַארג

 .טציא טכַאמ רע סָאװ ץיוו םעד ןעגעוו
 רע זא אוועיאלאקינ ןייליירפ רעטלא רעד טרהעלקרע טָאה יקצאברעשטש

 ןופ ןעכייצ א סלא ןָאיניש ןפיוא ץנארק םעד ןיטיק ןהָאטנָא טלָאװעג טלָאװ

 | : | .קילנ

 איד טכַאמעג טָאה -- ןהָאטנָא טפרַאדעג טינ ןָאיניש ןייק טָאה איז --

 רעד ביוא זא ,ןעסטלשעב גנַאל ןיוש טָאה עכלעוו ,אוועיאלַאקינ גנוקרעמעב

 הנותח רהיא טימ טעו|; ,גיוא ןא ןעפרָאוװעג טָאה איז ןעכלעוו ףיוא ,ןיילא רעטלַא
 -סיוא סָאד טינ בעיל ךיא -- ,עטסכאפנייא איד ןייז הנותח איד טעוװ ,ןעבָאה

 .שינעצוּפ
 -צטיװ ,ַאנוועירטימד ַאירַאמ טימ טדערעג טָאה שטיוװָאנַאװיא :ייגרעס

 ץעגרע ןעררָאפוצקעוװא הנותח רעד ךָאנ גהנמ רעד זא ,איז גידנערעכיזראפ גידנעל

 -העש סעּפע ךיז טלהיפ ראָאּפ עגנוי סָאד סָאװ ןופרעד טמוק עזייר-גינַאה ַא ףיוא

 .עגידלוש איוו ,גידוועמ
 ךיא .ךילבעיל ךילרעדנואוו זיא איז .ןייז ץלָאטש געמ רעדורב רעייא ---

 ? אנקמ טייז רהיא זא ,ביולנ

 ַאירַאמ ,טבעלעגרעביא ןיוש ךיא בָאה האנק ןופ ןעלהיפעג עגיזָאד איד ---

 -יטעמוא ןא ןעמונעגנָא טָאה םינּפ ןייז ןוא טרעפטנעעג רע טָאה -- אנווערטימד

 ,קורדסיוא ןעטסנערע ןוא ןעג
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 ןעגעוו ץיוו ןייז ןירעגעווש ןייז טלהעצרעד טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס
 .טג א ןעגעוו תונלדתש ענייז רעביא לַאשראמדלעפ א וצ ךיילנ זיא רע איוו םעד
 : טגָאזעג טָאה ןוא טרעדעגנייא טינ רעבָא ךיז טָאה איז

 | .ןעכַאמ טכערוצ ץנַארק םעד ףרַאד ןעמ ---

 -- סםיא טפעלש טציא טסהעז איז סָאװ זיא סורדרעפ א ראפ סָאװ --
 רהיא רע זיא ןעגעווטסעד ןופ ןוא -- אווַאװל וצ ןָאטסדראנ ןיפערג טגָאזעג טָאה
 ? תמא טינ .הטרעוו טינ רעגניפ

 איוו ןוא --- אווָאול טרעפטנעעג טָאה -- רהעז רימ טלעפעג רע ,ןיינ --
 ףראד סע איוו ךיז ןעטלאה וצ רעווש יוזא ךָאד זיא סע ןוא ! ךיז טלַאה רע טיג
 סיוא טינ רָאנ טהעז רע ןוא .ךילרעכעל ןעקוקסיוא וצ טינ ,ענַאק ַאזַא ןיא ןייז וצ
 .טרהירעג רחעז סיוא טהעז רע ,ףייטש טינ ,ןעגיוצעגנָא טיג זיא ,ךילרעכעל

 הנותח םהיא טימ לאז איז ,טראװרע ױזַא טָאה רחהיא זַא ,ךיז טכוד -- |

 , ? ןעבָאה
 .טַאהעג בעיל רעמיא םהיא טָאה איז ,אי ---

 ן'פיוא | סופ איד ןעלעטש רעטשרע רעד טעוו ייז ןופ רעוו ןהעז רימָאל ---
 .עטשרע איד ןייז ןעהעז לָאז איז ,ןעהטארעג ןיטיק בָאה ךיא .ךיּפעט

 ןענייז רימ --- אווָאװל טרעפטנעעג טָאה -- סנייא ץלא טינ זיא סָאװ --
 .עילימַאפ רעזנוא ןיא יוזא ןיוש זיא סָאד .ןעיורפ ענינעטרעטנוא עלא

 ,ןיליסַאװ רַאֿפ רעהירפ עטשרע איד ןייז וצ ןעהעזעג בָאה ךיא ןוא ---
 רהיא ןענייז ןערערהט ,טרעװעג ייֵז טָאה ,ייז ןעבעל ןענַאטשעג זיא יללאד

 ןעגָאז טנַאקעג טינ טשינרַאג םינּפא טלָאװ איז ןוא ,ןעגיוא איד ןיא ןענַאטשעג
 ןוא יטיק ףיוא ןעקוק וצ טַאהעג האנה טָאה איז .ןענייוואוצ טינ ךיז לָאז ןוא

 ןעגעוו טרעניארע ךיז טָאה איז .ייז םימ טהערפענ ךיז טָאה ץרַאה רהיא ןוא ןיוועל
 -רא ןאּפעטס ןעדנענייש םעד ףיוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה ןוא הנותח רענענייא רהיא

 רהיא טקניידעג ןיולב טָאה ןוא עניטרעוונעגעג סָאד ןעסענראפ טָאה שטיוועידאק
 ,עבעיל ענידלושנוא עטשרע

 ןעיורפ עלא ףיוא רונ ,זיולב ןיילא ךיז ףיוא םינ ךיז טנהָאמרעד טָאה איז :

 ןיא ןעגיצנייא םעד ןיא ךיז טלעטשעגרָאפ ייז טָאה איז : עטנַאקעב ןוא עטנעהָאנ
 -עג יטיק איוו יוזא ךיוא ןענייז ייז ןעוו ףמואירט רעייז ןופ םייצ רעגיצנייא רעד

 -ָאזבֶא ,ןעצראה ןיא קערש ןוא גנונעפַאה ,עבעיל טימ הּפוח רעד רעטנוא ןענַאטש
 -סינמייהעג רעד ןיא גידנעטערטניירא ןוא טייהנעגנאגרעפ ,רעד ןופ ךיז גידנעג
 טנהָאמרעד ךיוא ךיז איז טָאה תולכ עלא איד ןופ להָאצ רעד ןיא .טפנוקוצ רעלופ

 ונאל טינ טָאה איז טג א ףיוא ןאלּפ סעמעוו ןעגעוו ,ַאננַא רעכילבעיל רהיא ףיוא
 -ןעצנַארעמָאּפ טימ ןענַאטשעג ענייר א לָאמַא ךיוא ךָאד זיא איז .טרעהענ טשרע
 רַאפ איז טָאה ,"רָאנרעדנָאז ,ךילקערש , ? סָאװ טציא ןוא .רעיילש ַא ןוא ןעמולב
 | .ןהָאטעג לעמרומ ַא ךיז

 דאנ טגלָאפעג ןעבָאה עטדנַאוװרעפ ןוא ןענידניירפ ,רעטסעווש יד זיולב טינ
 "וצ ,ןעיורפ עניטייז איד : עינָאמערעצ רעגילייה רעד ןופ ןעטייהלעצנייא עלַא
 ךָאנ טגלָאפעג םעהטא ןעטּפַאכרעפ טימ ,גנוגערפיוא טימ ןעבָאה ,סנירעיוש
 .רנימ איד ןערילרעפ וצ טָאהעג ארומ ןעבָאה ןוא ןעטייהלעצנייא עטסעדנימ איד
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 ןוא ,הלכ ןוא ןתח ןופ םינּפ םעד ןיא קורדסיוא ןעטסעדנימ םעד ,גנוגעוועב עטס
 טלָאװעג טינ ךיז ןעבָאה ייז ןוא ייז סרעטש ןעימ סָאװ ,סורדרעפ טַאהעג ןעבָאה
 "עג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,טיילסנאמ עגיטליגכיילנ איד ןופ דייר איד וצ ןערעהוצ

 | .ןעגנוקרעמעב עגיטייז טכַאמענ רעדָא טלעציוו

 -עננואווצעג א סָאד יא רעדָא ? טנייוורעפ יוזא איז זיא עשז סָאװ ---

 ? ךודיש רענ
 ,גנוי רענהעש ַאזַא זיא רע ? ןעגנואווצעג ןעלהיפ איז לָאז סָאװ ראפ ---

 ? םינּפא רע זיא טסריפ א

 ןיז ןומ סָאד 4 דיילק רענעסאלטא רעסייוו -עד ןיא ,איד ןוא ---

 םורב ַא טעוו ןאקאיד רעד איוו ןערעה אוד טסעוו טא ? רעטסעווש ַא ס'הלכ איד
 | ."ןאמ רהיא ראפ איז לאז ןעבָאה ארומ ןוא , : קוכּפ םעד ןהָאט

 טרדיפ ןתח רעד זא רע טגָאז ,ייקאל םעד ןהָאטעג גערפ ַא בָאה ךיא ---

 .קערש ַא רע זיא ךייר .קעטנאיאמ ן'פיוא ךיז וצ קעװַא הּפוח רעד .ךָאנ ךיילג איז

 | .ךודיש םעד ןָאהמענ םהיא טימ סָאד ןעמ טָאה ראפרעד

 יי .ענהעש ַא סָאד ןיא לערָאָאּפ ַא ,ןיינ --

 ױזַא טינ זַא ,רימ טימ ףרעּפמאהעג ךיז טָאה רהיא ,רהיא טהעז ---

 זיא ןעמ טגָאו עטדנאזעג א רעד ףיוא קוק א טינ .סענילאנארק ןעמ טגָארג

 .וזַא ךָאנרעד ןוא ױזַא .טנָארט איז איו טהעז ,איז

 .עטצוּפרעפ ַא עלעפעש א איוו ,זיא הלכ איד עקנירעיל א ראפ סָאװ --- |
 .רעטסעווש ַא ערעזנוא ףיוא תונמחר ַא ,ןעגָאז טינ טלָאז רהיא סָאװ

 יָאה עכלעוו ,סנירעיושוצ עסַאמ רעד ןיא ןעננאנע; נָא זיא סעומש אזַא
 | -  .עכריק ןופ רהיט ןיא ךיז 'טראּפשוצכרוד ןעזעיוועב ןעב

6 

 רעד טָאה טגידנעעג ךיז טָאה ןישודק איד ןופ עינָאמערעצ איד ןעוו

 ענעדייז עזאר לעקיטש א עכריק ןעטימ ןיא המיב ןעבעל טעבענרעטנוא שמש
 ,גיצנוק רהעז םיליהת לעטיפאק ַא ןעגניז ןעביוהעגנָא טָאה רָאכ רעד ,גייצ

 -יוצ ךיז ןעיירשוצרעביא טכוזעג ןעבָאה רָאנעט םעד טימ סַאב רעד ןוא
 -נעדייז קיטש םעד ףיוא רֶאָאֹּפ רעגנוי רעד ןעזיוועגנָא טָאה חלנ רעד ןוא ךיז ןעש

 טערט סע רע זא ,ןומרעד טרעהעג טינ עדייב ןעבָאה ייז טפָא איו  .גייצ
 רעד ןיא רעשרעה רעד ןייז רענעי טעוװ ךיּפעט םעד ףיוא רעטשרע רעד ףיורא
 -כארט טנָאקעג טינ יטיק טינ ןוא ןיוועל טינ ןעגעווטסעד ןופ ןעבָאה ,עילימאפ

 םוצ טירט עכילטע איד ןעכַאמ טפראדעג ןעבָאה ייז ןעוו טציא םעד ןעגעוו ןעט

 -עּפמאה איד ןוא ןעננוקרעמעב עכיוה איד טרעהעגנ טינ ןעבָאה ייז .ךיּפעט

 רעד ףיוהא רע זיא ענייא ןופ גנוטכַאבָאעב איד טיול זַא ,םעד ןעגעוו ןעייר

 .ךיילנ ןעמאזוצ עדייב --- ערעדנא ןופ גנוניימ רעד טיול ןוא ,רעטשרע
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 אנינעראק א נ נג א

 . ןוא ןעבָאה וצ הנותח שנואוו רעייז ןענעוו ןעגארפ עכילנהעוועג איד ךָאנ

 -רָאװטנא ערעייז ןוא ערעדנַא וצ ןעכערּפשראפ ןייק טכַאמענ טינ ןעבָאה ייז וצ
 ַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה רַאברעדנָאז ןעגנולקעג ןייֵלַא ייז ראפ ןעבָאה עכלעוו ןעט

 "עו ,תוליפת איד ןופ רעטרעוו איד טרעהעג טָאה יטױק .טסניד-סעטָאג עיינ
 -ףמואירט סָאד .טנַאקעג טינ טָאה איז רעבָא ,קנאדעג רעייז ןהעטשראפ גידנעל
 רהיא טלעיפעגנָא רהעמ ןוא רהעמ ץלא טאה דיירפ עגיטכיל איד ןוא ?היפעג
 םאוקרעמפיוא ןופ טייקכילגעמ איד ןעמונעגבָארַא רהיא ןופ טָאה ןוא ץרַאה

 : ,ןייז וצ
 יורפ איד ןעפַאשעב טָאד טָאנ זא ,טנאמרעד ךיז טָאה תוליפת איד ןיא

 "ומ ןוא רעטאפ ןייז ןעזָאלרעפ שנעמ ַא לָאז ראטרעד , זא ןוא טיר א ס'םדא ןופ
 ןא ןוא ."בייל ןייא ןרעוו ןעלָאז ייז ןוא בייוו ןייז ןא ןעטפעהאב ךיז לָאז ,רעט

 לָאז רע זַא ,ןעטעבעג טָאג טָאה ןעמ ; .רעסיורג א זיא דוסי רעגיזָאד רעד,
 ,ן'ףסוי איו ,ן'הקבר טימ ן'קחצי איו ,הכרב ןוא טייקרַאבטכורפ ןעבעג ייז |

 ןוא רעדניק ןעהעז וצ ןייז הכוז ןעלָאז ייז זא ןוא ,ן'הרוּפצ טימ ן'השמ איוו

 .רעדניק סדניק
 עניזָאד איד גידנערעה ,יטיק טכארטענ טָאה -- ןהעש זיא סעלא סָאד

 ךיירפ ןופ לעכיימש ַא ןוא ',ןייז טינ שרעדנַא ןָאק סעלא סָאד -- רעטרעוו

 ןעבעגעגרעביא ךיז טָאה ןוא םינּפ םענערָאװעג גיטכיל רהיא ףיוא טניישעג טָאה
 | .רהיא ףיוא ,טקוקעג ןעבָאה סָאװ .,ןעמעלַא !צ

 חלג רעד ןעוו ,תוצע טרעהעג ךיז ןעבָאה -- ! ןעצנאנ ןיא ןא טוהט ---

 עדנרעטיצ טימ טָאה יקצאברעשטש ןוא ,ןעצנארק איד ןהָאטעגנא ייז ףיוא טָאה
 .,ּפָאק רהיא רעביא ץנארק םעד ןעטלאהעג דנעה

 .לעכיימש א טימ ןהָאטענ עצּפעש ַא איז טָאה -- } ןָא טוחט ---

 ןופ טשאררעביא ןעוועג זיא ןוא טקוקענגמוא רהיא ףיוא ךיז טָאה ןיוועל
 עניבלעזסָאד ןוא ,םינּפ רהיא ןיא ןעוועג זיא סָאו ,טייקניטכיל רעגידיירפ רענעי

 איוו יוזא ןערָאװעג ךיוא זיא םהיא .ןעבענעגרעביא םהיא ךיוא ךיז טָאה ?היפעג
 .ךילהערפ ןוא גיטכיל רהיא

 עשילַאטסאּפא איד ןעזעלעג טָאה ןעמ ןעוו ןערעה וצ טֶהערעג טָאה ייז =
 ןעזעלעג טָאה רע ןעוו ןאקאידאטארּפ םעד ןופ ?וק ןענידרענוד םעד ןוא תוחילש
 ססאט רעכאלפ רעד ןופ ןעקנירט ֹוצ טהערפעג טָאה ייז ,תורוש עטצעל איד

 -ָאװעג רעכילהערפ ךָאנ זיא ייז ןוא ,רעסאוו טימ ןייוו ןעטיור ,ןעמעראוו םעד
 ייז טָאה ןוא ענייז ןיא דנעה סנעדייב ערעייז ןעמונעג טָאה חלנ רעד ןעוו ,ןער
 טמורבעגטיױרא טָאה סַָאב רעד סָאװ טייצ רעד ןיא ,המיב םורא טרהיפענמורא
 -רעטנוא ןעבָאה עכלעוו ,וואקירישט ןוא יקצאברעשטש ."חמשת חמש , ןייז

 ,עפעלש ס'הלכ רעד ןיא טרעטנאלּפעג ךיז ןעבָאה ןוא ןעצנארק איד ןעטלַאדעג
 ,דיירפ ןופ קנופ רעד ..טהערפעג סעּפע ךיז ןעבָאד ןוא טלעכיימשעג ךיוא ןעבָצה
 -עלַא ךָאנרעד טּפַאכעגנָא טָאה  יטיק ןיא ךיז טכוד ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה סָאװ
 טכודענ ךיז טָאה ןעניועל .עכריק ןיא ןענופעגנייא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעמ
 טלעוועג ךיז טָאה ,םהיא איוו יױזַא ךיוא ,ןאקאיד םעד יא ,חלנ םעד יא זַא
 - .ןעלביימש
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 -עגרעביא חלג רעד טָאה ּפעק ערעייז ןופ ץנערק איד גידנעמהענבָארַא
 טָאה ןיוועל .קלָאפ-רָאָאּפ סָאד טרילוטארג טָאה ןוא הליפת עטצעל איד טנעייל

 ויב ןעהעזעג טינ ַאזַא איז רע טָאה ?להָאמ ןייק ןוא יטיק ףיוא ןהָאטעג קוק ַא
 ןופ ןייש םעיינ םענעי טימ טניישעג טָאה ןוא גיטכערּפ ןעוועג זיא איז .טציא
 סָאװ רהיא טלעוועג ךיז טָאה ןעניוועל .םינּפ רהיא ףיוא ןעוועג זיא סָאװ ,קילנ
 -נעעג ןיוש ךיז טָאה סע ביוא ,טסואוועג טינ טָאה רע רעבָא .,ןעגָאז זיא טינ
 ַא טָאה רע .טייהנעגעלרעפ ןופ טרהיפענסיורא םהיא טָאה חלנ רעד  .טגיד
 רעייא שוק ַא טינ, : טגָאזעג טָאה ןוא ליומ ןעטוג ןייז טימ ןהָאטעג לעכיימש
 ערעייז ןופ ןעמונעגסיורַא טָאד רע ןוא ,"ןַאמ רעייא שוק ַא טיג רהיא ןוא .,יורפ
 : .ןעטלאהעג ןעבָאה ייז עכלעוו ,טכיל איד דנעה

 ,ןעּפיל טדנעלכיימש ע'היא ןהָאטעג שוק ַא טכיזרָאפ טימ טָאה ןיוועל
 עראברעדנָאז ,עיינ ַא סעּפע גידנעריּפש ןוא דנאה איד טגנאלרעד רהיא טָאה
 -עג טינ טָאה רע .עכריק ןופ ןהענסיורא ןעביוהעגנָא רע טָאה ,טייקטנעהָאנ
 ןעוו ןאד זילב .תמא ןא זיא סָאד זַא ,ןעביולג טנָאקעג טינ טָאה ןוא טביולג
 טָאה ,ןעקילב ענעסאלעג ןוא עטרעדנואוורעפ ערעייז טנענעגאב ךיז ןעבָאה סע
 ,סנייא ןעוועג ןיוש ןענייז ייז זא ,טלהיפעג טָאה רע םוראוו ,טביולגעג סע רע

 עגנוי איד זיא ךָאנ טכַאנ רעבלעזרעד ןיא ,טייצלהאמדדנעבא םעד ךָאנ
 יה .דנאל וצ ןערהָאפעגנקעװא רָאָאּפ

2, 

 -ייא רעביא טזיירעג ןעבָאה ן'אננא טימ יקסנארוו איו טַאנָאמ יירד ןיוש

 - סָאװ-רונ ןענייז ייז ןוא לאּפאענ .,םיור ,גידענעוו טזיירעב ןעבָאה ייז .אּפָאר

 ןעבָאר ייז ואו ,לעטדעטש ןעשינעילַאטיא םעניילק א ןיא ןערהָאפוצ ןעמוקעג

 | | .טייצ רעגינייא ףיוא ןעצעזעב טלעוועג ךיז

 -עג איד ןופ לעטייש רעד ןעכלעוו ייב ,רענלעק-רעבא רענהעש רעד

 ןוא קארפ א ןיא ,עציליטאּפ ןופ ןעביױהעגנָא ךיז טָאה רָאָאה עטרימשעגנָא טכיד

 איד טגיילראפ טָאה ,דמעה ןופ טסורב רענעטסיטאב רעסייוו ,רעטיירב ַא טימ

 ךילגנירד ,םינּפ םעד גידנעשטיינק גנוטכארעפ טימ ,סענישעק איד ןיא דנעה

 טָאה רעכלעו ,ןררעה ַא גניירטש טרעפטנעעג סעּפע ,ךיז גידנעקוקוצ

 -םיורא ,טירט רהאפיצ סייז רעטייווצ רעד ןופ גידנערעהרעד .,טלעטשעגבָא ךיז

 -עזרעד ןוא טקוקעגמוא ךיז רענלעק-רעבָא רעד טָאה ,ּפערט איד ףיוא גידנעהעג

 ,ןערעמיצ עטסעב איד ייז ייב טנהָאוװרעפ רעכלעוו ,טסאג ןעשיסור םעד גידנעה

 ךיז גידנעגיובנָא ןוא ןעשַאט איד ןופ .דנעה איד ןעמונעגסיורא ךילפעה רע טָאה

 טייהנעגעלעגנא איד זא ןוא רעירוק ַא ןעוועג זיא סע זא ,טױהעלקרע רע טָאה

 גיטרעפ זיא רעטלַאװרעּפ-טּפיוה רעד .טכַאמענבָא זיא ץַאלַאּפ םעד ןעגנידבָא ןעגעוו

 ,טקארטנאק ַא ןעסילש וצ
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 אנינעראק אגנא

 איד א -- יקסנארוו טגָאזעג טָאה -- רהעז ךימ טהערפ סָאד ! ַא--
 ? טינ רעדָא זיוה וצ זיא םאדאמ

 -ענקירוצ טשרע ךיז ןעבָאה רעבָא ,ןעריצאּפש ןעננאגעג ןענייז ייז---

 | .רענלעק רעד טרעפטנעעג טָאה -- טוהעק

 -יירב ן'טימ טוה עכייוו איד ּפָאק ןייז ןופ ןעמונעגבָארַא טָאה יקסנארוו
 ןערעטש ןעטציוושרעפ םעד ךוט-ןעשאט ןייז טימ טשיוװענבָא טָאה ןוא דנאר ןעט
 עכלעוו ןוא קירוצ ףיוא טמאקרעפ טָאה רע עכלעוו ,רָאָאה ענעוָאלענבָא איד ןוא

 םעד ףיוא טייהרענענַארטוצ גידנהָאט קוק א ןוא ,ךילּפ ןייז טסעדראפ ןעבָאה

 טָאה ,ןעטערטוצבא ןעזיוועב טיִי טָאה ןוא ןענַאטשעג ָאד זיא רעכלעוו ,ןררעה
 .ןהענייברעפ טלָאװעג רע

 טגערפענכַאנ ךיז טָאה רע ןוא רעשיסור ַא זיא ררעה רעניזָאד רעד --

 | .רענלעק-רעבָא רעד טגָאזעג טָאה -- ךייא ןעגעוו

 להָאמ ןייק ןָאק ןעמ סָאװ ,סורדרעפ ןופ ?היפעג ןעטשימעג םעד טימ
 עכלעוו א תוחּפר ?כ7 ןעניפעג וצ שנואוו םעד ןוא עטנאקעב ןופ ןרעוו רוטּפ טינ
 ךָאנ יקסנארוו טָאה ןעבעל ןייז ןופ טייקמאזנייא איד ןופ ביירטרעפ-טייצ זיא טינ
 זיא ןוא ןעטארטעגבא טָאה רעכלעו ,ןררעה םעד ףיוא טקוקעגנמוא ךיז לָאמא
 -עג טכייל ַא ןעדייב ייב ןעבָאה טייצ רעניבלעזרעד ןיא ןוא ,ןהעטש ןעבילבענ
 | | .ןעניוא איד ןהָאפ

 ! וועשטשינעלאגנ --

 ! יקסנארוו ---

 -יזאּפ ןופ רבח ַא ס'יקסנארוו ,וועשטשינעלאג ןעוועג זיא סָאד ,ךילקריוו
 רעלארעביל רעד וצ טננאלעב סופראק ןיא טָאה וועשטשינעלאנ  .סופראק-ןעש
 ףיוא רעבָא זיא ,רעטמאענדליוויצ סלא סיורא רע זיא סוּפראק ןופ ןוא ,ייטראּפ
 -נאנוצ ךיז ייז ןענייז סוּפראק ןופ סיורא ןענייז ייז טניז .ןעוועג טינ טמא ןייק
 .טנענעגעב ?הָאמ ןייא זיולב ךיז ןעבָאה ןוא ןענ

 -עלאנ ןזַא ,ןענַאטשרעפ יקסנָארװ טָאה שינענעגעב רענעי ייב ןוא
 ,עלארעביל א ןוא טייקגיטעהט ענולק-ךיוה א ןעבילקענסיוא סעּפע טָאה וועשטשינ

 .ףורעב ןייז ןוא טייקניטעהט ס'יקסנארוו טסאהרעפ רע טָאה םוראד זא ןוא
 ףיוא ןהָאטענ קוק א ,ןעוועשטשינעלאג גידנעגעגעב ,יקסנארוו טָאה ראפרעד
 ; טיידעב סָאה סָאד ןוא טנַאקעג טָאה רע איוו ץלָאטש ןוא טלַאק ױזַא םהיא

 רימ רעבָא ,;:ורהיפפיוא ןיימ !זייז ןעלעפעג טינ רעדָא ןייז ןעלעפענ ןָאק ךייא ,
 טימס ךיז טליו רהיא ביא ,ןעטכא ךימס טזומס רהיא ; ךיילג ץנאג כע טביילב
 -נארוו וצ גיטליגכיילג ןיטלחל ןעוועג רעבָא זיא וועשטשינעלאנ  ?,ןענעק רימ
 : .גנוטלאה ס'יקס

 ךָאנ טפראדעג ךיז טכוד סָאד טָאה טנעגנעגעב טציא ךיז ןעבָאה ייז ןעוו
 ןעבָאה ןוא ןהָאטעג ןייש ַא טציא ייז ןעבָאה דארג רעבָא .ייז ןעלייהטוצ דהעמ
 -נארוו .טנעקרעד יעטייווצ םעד רענייא ןעבָאה ייז ןעוו ,דיירפ ןופ ןעירשעגסיוא
 ,ןעהערפרעד יוזא ךיז סע רע זא ,טראוורע טינ ןפוא םושב רָאנ טָאה יקס
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 ןײלַא רע טָאה ךילניישרוזאוו רונ ,ןעוועשטשינעלאנ ןענעגעגעב טעוװ רע ןעוו
 -ראפ טָאה רע - .ןיא םהיא גילייוונאל איוו טסואוועג טינ לעיפ ױזַא ףיוא רָאנ
 ןא טימ ןוא שינעגענעב רעטצעל רעד ןופ קורדנייא ןעמהענעגנאנוא םעד ןעסעג
 -ָאק םענעזעוועג ןייז דנַאה איד טגנַאלרעד רע טָאה םינּפ ןעטהערפרע ,םענעפָא
 םָאו טָאטשנא ןערָאװעג טהערפרע ױזַא ךיוא ןזיא םינּפ ס'וועשטשינעלאג .עגעל
 .קורדסיוא רעגיהורנוא ןא ןעוועג םהיא ףיוא זיא רעהירפ

 ,יקסנא'ווו טנָאזעג טָאה -- ! ןענעגענעב וצ ךיד ךיא ןיב ןרעג איוו ---
 ,לעכיימש ןעבילדניירפ א טימ רענהייצ עסייוו עגיטפערק ענייז גידנעלעטשסיוא

 טינ ךיא בָאה יקסנארוו רעכלעוו רעבָא ; יקסנארוו : רעה ךיא ןוא --
 | | ! טהערפרע רהעז ,דהעז ןיב ..טסואוועג

 ? אוד טסכַאמ סָאװ ,ונ .ןיירַא רימֲאֿל ,םוק ---
 .טייברש ךיא .רהָאי עטייווצ סָאד ָאד ןיוש ןהָאװ ךיא ---
 | / .יקסנארוו טגָאזעג דנעלהיפטימ טָאה -- ! ַא --
 וצ טאטשנא רע טָאז -,ןעסור ןופ טייהנהעוועג רעגידנעטש רעד טיול ןוא

 איד ידכ ןעגָאז טלָאװעג רעטייוו סָאה רע סָאװ ,שיסור ףיוא ןעדייר ןעבייהנָא
 -געסעגראפ ,זיוצנארפ ףיוא ןעביױהעגנָא רע טָאה ,ןהעטשראפ טינ ןעלָאז רעניד
 | | יןעהעטשראפ ייז סָאװ ךארּפש איד אקוד זיא סָאד זא גיד

 ךיא .ןעמאזוצ ןעזייר י 4 אנינעראק טימ טנאקעב אוד מסיב -- = |

 -םיוא ךיז טָאה ןוא זיוצנארפ ףיוא טגָאז היא וצ טציא סָאד העג
 ,םינּפ ס'וועשטשינעלאג ןיא טקוקעגנייא .םאזקרעמ

 -- (טסואוועג אי טָאה רע להָאוובָא) טסואוועג טינ ,בָאה ךיא ! ַא --
 -עג טסיב אוד איוו גנאל |

 .ןהָאטעג גערפ א רע אה -- 4 ןערהָאּפוצ ןעמוק
 יקסנארוו טרעפטנעעג טָאה -- גָאט ןעטרעפ םעד ? רעהַא ? ךיא --

 . .םינּפ ס'רבח ןייז ןיא ךיז גידנעקוקנייא לָאמא ךָאנ
 ךאז רעד הףיוא טקוק רע ןוא שנעמ רעגידנעטשנא ןא זיא רע ,אי --

 איד גידנעהעטשראפ יקסנארוו טגָאזעג ךיז טָאה --- ןייז וצ ףראד סע איוו יױזַא

 -ַאב ןעמ געמ םהיא --- םינּפ ס'וועשטשינעלַאג ןופ קורדסיוא םעד ןופ גנוטיידעב
 | .טייװנעגעלעננא רעד ףיוא גיטכיר טקוק רע ,ן'אננא טימ ןענעק

 -נא טימ טכארברעפ טָאה יקסנארוו סָאוװ ןעטַאנָאמ יירד עגיזָאד איד ןיא

 טימ ןענעגעגאב ךיז טגעלפ רע סָאװ להָאמ ןעדעי רע טנעלפ ,דנאלסיוא ןיא ן'אנ

 ענייז ףיוא ןעקוק רעגניזָאד רעד טעװ איו ; ענארפ איד ןעלעטש ןָאזרעּפ רעיינ ַא

 -סנאמ איד ןיא ןענופעג רע טָאה סלייהטנעטסרהעמ ןוא .ן'אננא וצ ןעגנוהיצעב
 ןעקוק ף ר א ד ןעמ איו ןעגנוהיצעב עגיזָאד איד ףיוא ןעקוק ייז זא ,טייל
 טיילסנאמ ענעי ןעגערפ טלָאװ ןעמ ןעוו ןוא ןענערפ םהיא טלָאװ ןעמ ןעוו רעבָא

 יז ןוא רע ןעטלָאװ "ףראד ןעמ איוו, ןעפור ייז סָאװ סָאד טהעטשעב סָאװ ןיא

 | .טייהנעגעלרעפ רעסיורג א ןיא ןעוועג

 גנוניימ ס'יקסנארוו טיול עכלעוו ,ענעי ןעבָאה טייקכילקריוו רעד ןיא

 ןעבָאה . ןעגנוהיצעב עכלעזַא "ןייז וצ ףראדעב סע איוו ןענַאטשרעּפ ןעבָאה

 -עגלא ןיא ןעטלאהעג ךיז ןעבָאה רונ ,ןהעטשראפ וצ רָאג ןעביוהעגנָא | טינ סָאד
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 עטריצילּפמאק עלא וצ ענונב ןעשנעמ ענעגיוצרע-טוג ךיז ןעטלאה סע איו ,ןיימ
 -נוא ןוא ןעגנוטיידנא גידנעדיימסיוא ,ךילפעה ,גיטרַא ןעטלַאהעג ךיז ןעבָאה יז ; ןעטייז עלא ןופ ןעבעל סָאד םורא ןעלגניר עכלעוו ,ןעגארפ עטזיילעגנוא ןוא
 ןעצנאג ןיא ןעהעטשראפ ייז זא ,טכַאמעג ךיז ןעבָאה ייז .ןענארפ עמהענעגנא
 ראפ סע ןעניפעג ןוא ןענעקרענא ,עגאל רעד ןופ ןעניז םעד ןוא גנוטיידעב איד
 .ןערהעלקרע סעלַא סָאד ןהעג גיסַאּפנוא רַאפ ןענעכער ייז רונ ,טוג

 -ניײרַא םהיא טָאה יקסנארוו ןעוו ,,אנינעראק וצ ןעטלַאהרעפ ךילקריוו ךיז טָאה וועשטשינעלאג ןוא .םהיא טימ טהערפעג טלעּפָאד ךיז רע טָאה םוראד ןוא שנעינ ןימ אזא ןעוועג זיא וועשטשינעלאג זא ,ןעפָארטעג ךיילג טָאה יקסנארוו
 רע .ןעטלַאה ךיז לָאז רע ןעשנואוועג טָאה יקסנארוו איו ,רהיא וצ טרהיפעג
 טנַאקעג טָאה רעכלעוו ,ךערּפשעג ןערעי טדיימעגסיוא גנונניירטשנא ןהָא טָאה
 .טייקכילטהענעגנאנוא וצ ןערהיפ

 טָאה יקסנארוו ןעוו ןערָאװעג טור ןיא איז .ענאל רהיא ןיא ןעטלאהעג ךיז טָאה איז איו .טייקכאפנייא רדיא ןופ רהעמ ךָאנ ןוא טייהנהעש רהיא ןופ טשַאררעביא ןעוועג זיא רע ןוא טנעקעג טינ ן'אננא רעהירפ טָאה רע
 ייסקעלא ןיקסנארוו ןעפורעגנָא םהיא ראפ ךיילג טָאה איז סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא :רהיא ןיא ןערָאװעג ןעלעפעג סעלא ןופ רהעמ ךָאנ זיא םהיא סָאװ רעבָא .ןערָאו -עג ןעלעפעג רהעז םהיא זיא ,םינּפ םענהעש ןוא םענעּפָא רהיא ףיוא ןעטָארטעג -סיורא ןיא סָאװ ,בראפ עשרעדניק איד ןוא ,ןעוועשטשינעלאג טרהיפעגניירא
 עיינ א ןיא ךיז ןעביילקרעביא ןיא ןעטלאה ייז איוו ,טלהעצרעד ךיילג טָאה ןוא
 איז טָאה גנוטלַאה טזַא ךרוד .ָאצצַאלּפ טרָאד טפור ןעמ עכלעוו ,גנונהָאוװו
 .ןעוועשטשנעלאנ ןערָאװעג ןעלעפעג זיא ענַאל רדיא וצ גנוהיצעב עכיילג ןוא עכַאמ -וייא עגיזָאד רהיא .ןייז טינ סינדנעטשרעפסימ ןייק לָאז סע זַא ךיילנ טכַאמעג

 טינ ןפוא םושב טייקכילקריוו רעד ןיא טָאה איז סָאװ ,סָאד טהעטשראפ רע זַא ,טכודעג ךיז טָאה םהיא ,גידנעטשלָאפ איז טהעטשראפ רע זא ,ךיז ןעזיוועגסיוא ןעוועשטשינעלאג סָאה ,ןיקסנָארוװ ןוא ןעשטיװָארדנַאסקעלַא יסקעלַא גידנענ -עק ,ןערעינאמ עשיגרענע ,עכילהערפ גיצרעהטוג ערהיא ףיוא גידנעקוק
 ר | .ךילקילג ןוא ךילהערפ ,שיגרענע ךי: ןעלריפ טנָאקעג איז סָאה איו ,ןעמַאנ ןעטוג רהיא ןערָאלרעּפ טָאה ןוא דניק רהיא ןוא םהיא ןעפרָאװעגקעװַא טָאה ,ןַאס רהיא טכַאמעג ךילקילג ווא טָאה איז איו םעד ְךָאנ ,איז טָאה איו ,סָאד ךילמענ : ןענַאטשרעפ

 -נעוו ,יקסנארוו טגָאזעג טָאה --- גנוגהָאװ עיינ רעזנוא ןעקוקעב ןוא אצצאלּפ םעד וצ ןהעגוצ רימָאל ,ןהעש ױזַא זיא רעטעוו רעד ? סאו רהיא טסייוו ---
 .אננא וצ ךיז גידנעד

 ןוא רהיט רעד ייב ךיז גידנעלעטשבָא ,טנַאזעג איז טָאה -- סייה זיא סע זַא ,טנָאז רהיא .טוה ןייס ןָא הוט ןוא ךיילג העג ךיא ,ןרעג רהעז --
 | | ,טייקטיור עטנוב ַא טימ טקעדַאב םינּפ רהיא ְךיִי טָאה רעדיוו ןוא .ן'יקסנארוו ףיוא גידנעקוק ךילגארפ

 טינ סייוו איז סָאד ,טניימ קילב רהיא זא ,ןענַאטשרעפ טָאה יקסנארוו
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 טינ םוראד סייוו איז ןוא ןעוועשטשינעלאג טימ- זוא רע .ןעגנוהיצעב .עכלעוו .ןיא

 | .ןעטלאהעג ךיז טָאה איז איוו טלהעפעג םהיא וצ
 - ,ףיפטרעצ ןוא גנַאל ןהָאטעג קוק ַא רהיא ףיוא טָאה רע

 | | .טגָאזעג רע טָאה --- סייה רהעז טינ ,ןיינ --- |
 יטּפיוה ; ןענַאטשרעּפ סעלַא טָאה איז זַא ,ןעזעיוועב ךיז טָאה רהיא ןוא

 וצ ניד'נהָאט לעכיימש א ןוא ; ןעדעירפוצ רהיא ןופ זיא רע ןזַא ,סָאד ךילכעז

 .ריהט ןופ סיורא טירט עלענש טימ איז זיא ,םדיא
 סנערייב ןיא ןוא טקוקעגנָא ןרעדנַא םעד רענייא ןעבָאה דניירפ איד |

 רעכלעוו ,וועשטשינעלאג איוו ,סענעשימוצ ַא ןעמוקענרָאפ סעּפע זיא| רע'םינּפ
 רהיא ןעגעוו ןעגָאז סעּפע טלעוועג טלָאװ ,גידנעקוק רהיא ףיוא טָאהעג .האנה טָאה
 עגיבלעזסָאד ןעלעוו ךיוא טלָאװ יקסנָארוו איוו ןוא ,סָאװ ןענופעג טינ טָאה ןוא
 ,רַאפרעד גידנעבָאה ארומ ןוא

 דעג א ןעביוהוצנא םוא יקסנָארוװ ןעביוהעגנָא טָאה -- סָאד זיא ױזַא --|
 ןוא ? ָאד טצעזַאב סע טסייה ןעצנַאג ןיא ךיז אוד טסָאה -- זיא סע איו ךערּפש
 גידנענַאמרעד טגערטעג רע טָאד -- ? עגיבלעזסָאד טימ ץלַא ְךיִז טסגיטפעשַאב

 ,סעּפע טביירש וועשטשינעלאג זַא טגָאזעג םהיא טָאה ןעמ זַא ,ךיז
 .טָאה -- "תודוסי ייווצ איד , ןופ לייהט ןעטייווצ םעד ביירש ךיא ,אי --

 ןעגינעגרעפ ןופ ןערָאװעג טמַאלפעגפיוא זיא רעכלעוו - ,וועשטשינעלאג טגָאזעג
 ,גיטרעפרַאפ ךיא רונ ,טינ ךָאנ ךיא ביירש ,ןייז וצ , טסייה סָאד --- עגַארפ רעד ייב
 ןעּפַאכרעפ טעװ ןוא רעטיירב לעיפ ןייז טעוו ?ייהט רעד ,לאירעטַאמ .לעמַאז
 רימ זַא ,ןהעטשרַאפ טינ ןעמ ליװ דנַאלסור ןיא זנוא ייב .ןעגַארפ עֶלַא טעמב

 "רע עסייה עגנַאל ַא ןעביוהעגנַא רע טָאה -- םויטנאזיב ןופ םישרוי איד ןענייז

 ,גנורהעלק
 .טסואוועג טינ טָאה רע סָאװ ,םעווקעבנוא טלהיִפעג ךיז טָאה יקסנָארוו

 -רעפ רעד ןעכלעוו ןעגעוו ,"תודוסי ייווצ איד, ןוֿפ ?ייהט ןעטשרע םעד ןופ וליפא
 -נָא רעבָא טָאה וועשטשינעלאנ ןעוו .סעטסואוועב סעּפע ןופ איוו טדער רעסַאפ
 -באנ ייז ְךָאנ טנעקעג טָאה יקסנָארוו ןוא ןעקנַאדעג ענייז ןעגיײלוצרַאד ןעֿביױהעג
 -רעפמ ךיז תודֹו סי ייוו צ איד ןופ גידנעסיוו טינ רע טָאה ,ןעגלָאפ
 ךיז טָאה יקסנָארוװ .ןהעש טדערעג טָאה וועשטשינעלאג םוראוו ,טריסערעטניא
 -נעגעג םעד ןעגעוו טייקזעוורעג ַאזַא טימ טדער רע סָאװ רַאפ טרעדנואווענ זיולב

 רדעמ ץלַא טדערעג טָאה רע רהעמ סָאװ .םהיא טריסערעטניא רעכלעוו ,דנַאטש

 -געג עטש'רמולכ טימ טלעגנַארעג ךיז טָאה ןוא ןעניוא ענייז טמַאלפוצ ךיז ןעבָאה

 רעב .ןוא רעגיחורנוא ץלַא ןערָאװעג זיא םינּפ ןייז ןופ קורדסיוא רעד ןוא רענ

 ,רעדנעגידייל
 ,רעקנירעגאמ א :ןעוועג זיא וועשטשינעלַאנ ַא ,טנַאמרעד ךיז טָאה יקסנָארוװ |

 רעמיא רעליש רעטשרע רעד ןוא לענניא רענילעדא ,רעגיהטומ-טוג ,רעגידעבעפ

 טציא ָאד רע זיא סָאװ רַאפ ןהעטשרַאפ טנַאקעג טינ טָאה רע ןוא ,סוּפרָאק ןיא
 ,וועשטשינעלאג סָאװ ןעוועג ןעלעפעג טינ םהיא זיא סנרעדנַאזעב .טציירוצ ױזַא

 ,טערב ןייא ףיוא ךיז טלעטש ,טּפַאשלעזעג רעד ןופ זיירק ןרעכעה ןופ שנעמ ַא
 זיא רע עכלעוו ףיוא ןוא ףיוא םהיא ןעגער סָאװ ,סערַאביײרש זיא טינ עכלעוו טימ
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 רעבָא 4 ךיז ןעגיטפעשעב וצ טימרעד הטרעוו רָאנ סָאד זיא ? טכַארבעגפיוא ױזַא
 ןוא ךילקילננוא זיא וועשטשינעלאג ןזַא ,טלהיפעג רע טָאד ,ףיורעד גידנעקוק טינ

 ןעוועג זיא ,ןיזנהַאו טעמכ ,קילגנוא סָאד .ןעמוקעב תונמחר םהיא ףיוא טָאה רע
 טינ ,רע ּפָאװ סייצ רעד ןיא ,םינּפ םענהעש ץנאנ ,ןעכילגעוועב םעד ןיא גיטנעק

 גיציה | ןוא גיטסאה טצעזעגטרָאפ טָאה ,גנַאגסיורא סַאננַא ופיפא גידנעקרעמַאב

 .ןעקנַארעג ענייז ןענַאזסױרַא
 ַא טימ טָאה ןוא ענירעפעּפ ןוא טוח ןיא ןעמוקעגסיורא זיא ַאננַא ןעוו -

 טָאה ,םערישדןענוז ן'טימ טלעיּפשעג דנַאה רענהעש רהיא ןופ גנוגעוועב רעלענש
 ש'וועשטשינעלאג ןופ ךיז ןעסירעגבָא גנורעטכיילרע ןופ להיפעג ַא םיימ יקסנָארוװ
 ,עניטכערּפ ןייז ףיוא ןהָאטענ קוק ַא עבעיל עיינ טימ טָאד ןוא ןעגיוא עכילגנירדוצ
 טּפַאכעג םיוק טָאה וועשטשינעלאג .,ןידניירפ עגיטסול-סנעדיירפ ןוא עלופסנעבעל
 עכלעוו ,אננַא רעבָא ,ךעלזייב ןֹוא גירעיורט ןערָאװעג גנַאפנָא ןיא זיא ןוא ךיז
 (טייצ עניזָאד איד ןעוועג איז זיא ױזַא) טגיילעגפיוא דלימ ןעוועג ןעמעלַא וצ זיא
 -ורּפ .גנוטלַאה עכילהערפ ןוא עכַאפנייא רהיא טימ םהיא טשירפענבָא דלַאב טָאה

 ףיוא ןעמוקעגפיורא איז זיא ,ןעדייר םוצ סַאמעהט יילרע ענעדעישרעפ גידנעפ
 ףיז םהיא וצ טָאה איז ןוא ןהעש רהעז טדערעג טָאה רע סָאװ ןעגעוו ,יירעלחַאמ
 ננונהָאװ רעיינ רעד זיב טריצַאּפש םופוצ ןעבָאהי יי .םאזקרעמפיוא טרעהגוצ
 ,זיוה סָאד טקוקעב ןעבָאה ןוא

 -שינעלאג טנָאזעג ַאננַא טָאה -- ךאז ןייא ןופ ןעדעירפוצ ןיב ךיא ---
 אוד .עילעטַא ןעטונ ַא ןעבָאה טעוװ יײסקעלַא -- :קירוצ געוו רעייז ףיוא ן'וועשט

 וצ ןהָאטעג רהעק ַא ךיז איז טָאה -- רעמיצ םעד ןעמהענ שרעדנַא טינ טסלָאז
 רעייז ןיא זַא ,ןענַאטשרעפ טָאה איז איוו ױזַא ,אזד םהיא גידנעגָאז ,ןיקסנָארוװ

 ,שנעמ רעטנעהָאנ א ןערעװ זייוורעניטיונ וועשטשינעלאג טעוװ טיײקמַאזנייא
 ,ךיז ןעטלַאדעב וצ סָאװ ָאטינ זיא םהיא רַאפ זַא סע טסייה

 רהעק ַא לענש וועשטשינעלאג טגערפעג טָאה ---? ןעד אוד טכלהאמ --
 .ןיקסנָארוו וצ ךיז גיד'נהָאט

 טציא בָאה ןוא טימרעד טגיטפעשַאב ךיז גנַאל ןיוש בָאה ךיא ,אי --
 .גידנערעוו טיור יקסנָארוװ טגָאזעג טָא .ןעביוהעגנָא לעסיבַא -

 -יטסופ ַא טימ אננַא ןהָאטעג גָאז ַא טָאה -- טנַאלַאט סיורג טָאה רע -- !

  םיניבמ-רעטכיר רעבָא .רעטכיר ןייק טינ ןיב ךיא ,ךילריטַאנ --- לעכיימש ןעג
 .י | .טנַאזעג עגיבלעזסָאד ךיוא ןעבָאה

 "עג ַאננַא ךיז טָאה גנואיירפעב רדיא ןופ טייצ רעטשרע רעניזָאד רעד ןיא |
 ךילקילגנוא זיא ןַאמ רעד סָאװ גנורעניארע איד .ךילקילג ךילהייצרעפנוא טלהיפ
 טָאה סע סָאװ םעד ןענעוו ןעגנורעניארע עלַא .קילג רהיא טעטפיגרעפ טינ טָאה
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 םולש רעד ,טײהקנַארק רהיא ןופ ןענַאטשעגפיוא זיא איז איוו םעד ְךאֹנ טריסַאּפ |
 ןייז ךָאנרעד ,גנודנואוורעפ סיקסנָארװ ,םהיא טימ ךיז ןהעגיצ סָאד ,ןַאמ ן'טימ

 ,זיוה ס'ןַאמ ןופ ןערדָאפבָא סָאד ,טנ א וצ ךיז ןעכַאמ גיטראפ רהיא ,גנוניישרע
 איוו טרעניארע רהיא ךיז טָאה סעלַא סָאד -- ןהוז רהיא טימ ךיז ןענעגעז סָאד

 ןיקסנָארוװ טימ ךיז גידנעהעזרעד טכַאוועגפיוא טָאװ איז ןעכלעוו ןופ ,םולח-רעביפ ַא
 טכַאזרוארעפ טָאה איז סָאװ קילגנוא םעד ןעגעוו גנורעניארע איד .,דנַאלסיוא ןיא
 -בא וצ סעּפע ךילנהע זיא סָאװ ,?היפעג ַא טקעוװרע רהיא ןיא טָאה ,ןַאמ רהיא
 טָאה רע ןעוו ,ךיז טקנירט סָאװ שנעמ א ןעלהיפ טלָאװ סע איוו ךילנהע ; סיוטש
 דָאד רעד .טעּפעצעגנייא םהיא ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ַא ךיז ןופ ןעסירעגבָא
 ,טכעלש ןעוועג זיא סָאד ;ךילריטַאנ .ןערָאװעג ןעקנורטרעד זיא שנעמ רעגיז
 -רעד וצ טינרָאג רעסעב זיא סע ןוא ,גנוטער עניצנייא איד ןעוועג זיא סָאד רעבָא

 | ,ןעטייהלעצנייא עכיללערש עגיזָאד איד ןעגעוו ענַאמ
 --- ךילקילגנוא ןעשנעמ ןעגיזָאד םעד טכַאמענ ךילדיימרעפנוא בָאה ךיא,

 ןעצונעב טינ ךָאד ךיז ליוו ךיא רעבָא --- גנוגיהורעב ַא סלַא טכַארטעג איז טָאה |

 ןערָאװעגנָא בָאה ךיא : ןעדייל לעװ ןוא ןעדייל ךיוא ליוװ ךיא .קילגנוא םעד טימ
 ןיימ ןערָאלרעפ בָאה ךיא -- ןעוועג סעלַא ןופ רערעייהט רימ רַאפ זיא סָאװ ,סָאד

 םוראד ןוא ןענרָאדרעפ טלעדנַארעג בָאה ךיא .ןהוז ןיימ ןוא ןעמָאנ ןעכילרהע
 עדנַאש ןופ םיר ,סי איד ןעדייל לעװ ןוא טינ טג ןייק ?יוו ,טינ קילג ןייק ךיא ?יוו
 טינ טָאה ַאננַא גיטבירפיוא איוו רעבָא ."ןהוז ןיימ ןופ ןעדעישעג ןייז ןופ ןוא
 -עג טָאה איז סָאװ קילגנוא םעד ןופ ןעבָאה וצ האנה טינ םוא ןעדייל טלעוועג
 .ןעוועג טינ זיא עדנַאש ןייק .ןעטילעג טינ ךָאד איז טָאה ,ןַאמ רהיא ףיוא טכַארב

 טינ לָאמ ןייק זיא ייז זַא ,דנַאלסיוא ןיא טרהיפעג שיטקַאט ױזַא ךיז ןעבָאה ייז

 דניק רדיא ןופ ןייז ןעדעישעג רהיא .ענַאל רעשלַאפ ַא ןיא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא

 -יימ סָאד .םירוסי ןייק טפַאשרעפ טינ ךיוא טייצ רעטשרע רעד ףיוא רהיא טָאה

 ךיז וצ ןעדנובעגוצ יױווַא טָאה ןוא ךילבעיל יוזא ןעוועג זיא ,דניק ן יי יז ,עלעד

 ַאננַא זַא ,עלעדיימ סָאד זיולב ןעבילבעג זיא רהיא ייב טניז ,ןָא ןַאד ןופ ןַאננַא
 .ןהוז ןעגעוו ךיז סרעניארע ןעטלעז טָאה

 רהיא ךרוד ןערָאװעג טרעסערגרַאפ זיא עכלעוו ,ןעבעל וצ גנורעדָאפ איד

 -עג ןענייז ןעדנעטשמוא-סנעבעל איד ןוא קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא ןערעוו דנוזעג

 ,ךילקילג ךילהייצרעפנוא טלהיפעג ךיז טָאה אננַא זַא ,םהענעגנַא ןוא יינ ױזַא ןעוו
 םהיא איז טָאד רעבעיל ץלַא ןיקסנָארװ ןענעק וצ טנערעלעג טָאה איז רהעמ סָאװ

 ,רהיא וצ עכעיל ןייז רַאפ ןוא אפוג םהיא רַאפ טבעילעג םהיא טָאה איז .ןעמוקעב

 רַאפ זיא ,רעדיילק ענליוויצ ןיא טרעדנעעג ךיז טָאה סעכלעוו ,ןעהעזסיוא ןייז

 טָאה רע סָאװ סעלַא ןיא .רעטבעילרעפ רעגנוי ַא רַאפ איוו ,דנעהיצנַא ןעוועג רהיא

 טיײקלעדַא רעדנוזעב ַא סעּפע ןעהעזעג איז טָאה ,ןהָאטעג ןוא טכַארטעג ,טרערענ
 ' אפוג איז ןעקָארשעג טנָא טָאה םהיא ןופ גנוקיצטנע רהיא .סערעכעה סעּפע ןוא

 ןייז לָאז סָאװ ךַאז ןייא ןייק ןענופעג טינ םהיא ןיא טָאה ןוא טכוזעג טָאה איז

 -רעד איוו טָאהעג ארומ טינ ױזַא ךַאז ןייק רַאפ טציא טָאה איז ןוא ,ןהעש טינ

 טיול טָאה רעכלעוו ,רע .עבעיל ןייז ןערילרַאפ טינ הלילחו סח לָאז איז סָאוו ,רַאפ

 טָאה ןוא ,טייקניטעהט-סגנורעיגער רַאפ ןעטייקניהעפ עֶלַא טאהעג גנוניימ רהיא
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 טימ טרעפּפָאעג טָאה רע -- עלָאר עסיורג ַא ןעלעיּפש טפרַאדענ טייצ רעד טימ

 טזָאלעג טינ להָאמ ןייק סָאד רהיא טָאה ןוא ןעגעוו טרהיא ןופ עבעיל-נערהע ןייז
 טינ סָאד טָאה איז ןוא .סורדרעפ ןופ ןעכייצ ןייא ןייק ןעזיוועג טינ ןוא ,ןעלהיפ
 איו סעּפע ןעוועג רהיא רַאפ ןיא אפונ סָאד ?הָאובָא ,ןעצעשבא טינ טנַאקעג
 | ,אשמ ַא

 -קילג גידנעטשלָאפ ןעוועג טינ טייצ רעבלעזרעד ןיא רעבָא זיא יקסנָארוו

 רע סָאװ ,סָאד סעֶלַא טכילקריוורעפ ךיז טָאה סע סָאװ ףיורעד גידנעקוק טיִנ ךיל
 גנוכילקריוורעפ איד זַא ,טלחיפרעד ןעכינ ןיא טָאה רע .טרהעגַאב גנַאל ױזַא טָאה
 םעד ןופ ?עדנערעק-דמאז ןייא זיולב ןעבעגעג םהיא טָאה ,ןערהעגַאב ענייז ןופ
 טָאה גנוכליקריוורעפ עגיזָאד איד .טעטרַאוװרע טָאה רע ןעכלעוו ,קילג גרַאב ןעצנַאג
 ןעלעטש ייז ןעוו ,ןעכַאמ ןעשנעמ ןעכלעוו ,תועט ןעביוא םענעי ןעזיוועג םהיא
 ןיא טָאה רע .ןעגנושניוו ערעייז ןופ גנוכילקריוורעפ רעד ןופ קילג םעד רַאֿפ ךיז
 --- להיפענ סעיינ ַא טקעוורע ךיז טָאה ןעצרַאה ןיא םהיא ייב זַא ,טלהיפרעד ןעֿבכיג
 -נָא ןעוועג גידנעווטיונ םהיא רַאפ זיא גָאט ןופ ןעדנוטש ןהעצכעז .טפַאשקנייב
 -ַאה ייז איוו ױזַא ,סעּפע טימ ךיז ןעגיטפעשַאב ,זיא טינ סָאװ רַאפ ךיז ןעּפַאכוצ
 זיירק םעד בלַאדרעסיױא ,טייהיירפ רעגידנעטשלָאפ ןיא טבעלעג דנאלסיוא ןיא ןעב
 -עוו .גרובסרעטעּפ ןיא טייצ ןייז ןעמונרעפ ןעבָאה עכלעוו ,ןעדנעטשמוא ענעי ןופ
 -רעהירפ איד ןיא ןעבָאה עכלעוו ,ןעבעל ןעהטַארייהרעּפנוא ןופ םינונעת איד ןעג
 טינ רָאג טציא ךָאד זיא ןיקסנָארוװװ טגידעירפעב ,דנַאלסיוא ןױא תועיסנ עגיד
 -עג טָאה סעכלעזַא סעּפע רַאפ ךוזרעפ רעד זיולב םוראוו ,ןעטכַארט וצ סָאװ ןעוועג
 -ניברעפ .גנוקריוו עגירעיורט ַא רהעז ןוא עטעטרַאוװרענוא ןַא ןַאננַא ףיוא טכַאמ
 טָאה עכלעוו ,טפַאשלעזעג רעשיסור רעדָא טפַאשלעזעג רעלַאקַאל רעד טימ ןעגנוד
 רעטמיטשעבנוא רעייז רעביא ןעוועג ךילגעמנוא ךיוא זיא ,ןענופעגנייא טרָאד ךיז
 סלַא םהיא רַאפ טָאה ,דנַאלסיוא ןופ ןעטייקגידריווקרעמ איד ןעקוקעב .עגַאל
 -עב איד ןוא גנוהיצנא איד טַאהעג טינ ,ןעשנעמ ןעגולק ןוא ןעשיסור ַא רַאפ
 עטמהירעב עגיזָאד איד וצ ןעביירשוצוצ תוירב ןענייז רעדנעלננע עכלעוו ,גנוטייד
 - | .ןעכַאז

 איז רעכלעוו ףיוא ,ךַאז עדעי טּפַאכ סָאװ ,היח עגירעגנוה ַא איוו ןוא
 יקסנַארװו ךיז טָאה ױזַא ,גנורהַאנ ןיירעד ןעניפעג גידנעפָאה ,ןָא ךיז טסיוטש
 ' ,רעדליב רַאפ ,רעכיב עיינ רַאפ ,קיטילאּפ רַאפ ןהָאטעג ּפַאכ ַא טסואוועבנוא ץנַאג
 -נא טאהעג רע טָאה דנענוי רעד ןיא איוו ױזַא .סעּפע רַאפ ךיז ןעּפַאכוצנָא יבא
 טָאה ןוא טימרעד ךיז ןעגיטפעשַאב ןעביוהעגנָא רע טָאה ,יירעלהאמ וצ ןענאל
 ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנורעדָאפ ענייז ןופ סַאּפַאז ןעצנַאג םעד ןהאטעגניירא ןיירעד
 | .ןערעוו טנידעירפעב טפרַאדעג

 רע איוו ױזַא ןוא טסנוק ןהעטשרַאפ וצ טייקגיהעפ איד טַאהעג טָאה רע
 וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה ,דלעג ןייז ןעדנעוושרַאפ וצ סָאװ ףיוא סָאהעג טינ טָאה
 ףיא ןעסיוטשעגנָא ךיז רע טָאה ןערויווארג נידנעפיוק ןוא ןערויווארג ןעפיוק
 ןייז ףרַאד סע סָאװ סָאד ןַארַאפ זיא םהיא ןיא זַא ,טקניידעג טָאה רע .רעדליב
 ךיז רַאפ לָאז רע יירעלהאמ ןימ ַא רַאפ סָאװ גידנעקנייד ןוא ,רעלטסניק ַא ןיא
 -סילַאער רעדָא עשירָאטסיה ,עזעיגילער :; טנַאלַאט ןייז ןעריבורּפ וצ ןעביילקסיוא
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 ןוא םינימ עלַא ןענַאטשרעּפ טָאה רע .ןעלהאמ רַאפ ןעמונעג ךיז רע טָאה ,עשיט
 ךיז טָאה רע ,ערעדנַא טָאד רַאפ איוו ענייא רַאפ ןרעטסייגעב טנָאקעג ךיז טָאה
 ,סָאד רַאפ ןרעטסייגעב ןענָאק ךיז לָאז ןעמ זַא ,ןעלעטשרָאפ טנָאקעג טינ רעבָא
 -חַאמ םינימ עכלעוו גידנעסיוו טינ ,המשנ רעד ןיא ךיז ייב ןַארַאפ זיא סע סָאװ

 -נַאלעב טעוװ יירעלדַאמ עסיוועג ַא ןימ ןעכלעוו וצ ןוא ןַארַאפ ןענייז סע יירעל
 ,אפוג ןעבעל ן'טימ רַאבלעטימנוא טרעטסייגעב טינ ךיז טָאה רע איוו ױזַא .ןענ

 רע טָאה םורַאד ,טסנוק ןיא סרעּפרעקרַאפ ןיוש זיא רעכלעוו ןעבעל םעד טימ רונ
 -עג טָאה רע סָאװ סָאד זַא ,טכייררע טכייל ןוא לענש רהעז טרעטסייגעב ךיז
 -כאנ טלעוועג טָאה רע רעכלעוו ,טסנוק ןימ םענעי וצ ךילנהע ןעוועג זיא טלהאמ

 / .ןעמהַא
 -נַארפ איִד ןעוועג ןעלעפעג םהיא זיא טמנוק ןופ! ןעלהוש עֶלַא ןופ רעסעב

 / ןעביוהעגנָא רע טָאד ןפוא םעד ףיוא ןוא ,טקעפע ןוא עיצַארנ ,להוש עשיזיוצ

 . ייזָאד רעד ןוא ,םויטסאק ןעשינעילַאטיא ןַא ןיא ַאננַא ןופ טערטרָאפ ַא ןעלהאמ
 טָאה סע רעוו יןעמעלַא רַאפ ןוא םהיא רַאפ ןעזיוועגסיוא טָאה טערטרָאּפ רעג
 .ןעגנולעג רהעז | םֹלֲא ,ןעהעזעג םהיא

 יי "= יה : :

 איד ףיוא יירעלהאמדַאקסערפ טימ אצצאלאּפ רענעזָאלרעּפ ,רעטלַא רעד |

 ףיוא ןענידרַאג-ףָאטש עלעג ,ערעווש איד טימ ,ןעליד-ַאקיאַאזָאמ איד טימ ,דנעוו
 טימ ,סנימַאק איד ףיוא ןוא .ןעלייז ףיוא ןעזַאװ איד טימ ,רעטסנעפ עכיוה איד
 רעד -- רעדליב טימ ענעגנַאהעב ,ןעלַאז עלעקנוד ןוא ןערהיט עטצינשעג איד

 ןיא ןעטלַאהעגפיוא ןיוש ןיילַא םייקכילרעסיוא ןייז טימ טָאה אצצאלאּפ רעגיזָאד

 -טוג רעשיסור ַא לעיפ ױזַא טינ זיא רע זַא ,תועט ןעמהענעגנַא םעד ןיקסנָארוװ
 -עב ןוא רעבאהבעיל ַא זיא רע לעיפיוו ,טמַא ןַא ןהֶא רעטסײמלַאטש א ,רעציזעב
 -קירוצ ךיז טָאה רעכלעוו ,רעלטסניק ַא רע זיא--- ןיילַא ןוא ; טסנוק ןופ רעציש
 -ענ רעד בעילוצ ץלַא דובכ סיורג ןופ ,ןעגנודניברעפ ןופ ,טלעוו רעד ןופ ןעגיוצעג

 וי ,רעמיצנעיורפ רעטבעיל
 הָאסעפָארּפ ןעשינעילַאטיא ןַא ןופ גנוטייל רעד רעטנוא טלָאמעג טָאה רע |

 "יא םעד טימ טגיטפעשעב ךיז טָאה ןוא רוטַאנ רעד ןופ ןעדויטע ײרעלהַאמ ןופ
 איד ןופ ןעבעל סָאד .עטרעדנוהרהאי עלעטימ ֹואיד ןופ ןעבעל ןעשינעילַאט

 ןייז רַאגָאז טָאה רע זַא ןיקסנָארוו טרעביוצעב ױזַא טָאה עטרעדנוהרהאי עלעטימ
 -ימ איד ןיא איוו ןעגָארט וצ ןעביוהעגנָא ?עסקַא ן'פיוא דעלּפ םעד ןוא טוה
 .טדיילקעג רהעז טָאה םהיא סָאװ ,עטרעדנוהרראי עלעט

 ןייא יקסנָארוװ טָאה -- טינ ךָאז ןייק ןופ ןעסייוו ןואןעבעל רימ ןוא ---
 ךוזעב וצ םהיא וצ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ןעוועשטשינעלאג ןהָאטעג גָאז ַא לָאמ
 -עג רע טָאה -- ? דליב ס'וָאליאכימ ןעהעזעג אוד טסָאה- -- ןעגרָאמהירפ ןייא
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 רע סָאװ רֹונ טָאה רע עכלעוו ,גנוטייצ עשיסור ַא םהיא גידנעננַאלרעד טגָאז
 "לעוו ,רעלהאמ ןעשיסור םעד ןעגעוו לעקיטרַא ןַא ףיוא גידנעזייוונָא ןוא ןעטלַאה
 ןעגעוו ,דליב א טגידנעעג טָאה ןוא טדָאטש .רעבלעזרעד ןיא טנדָאװעג טָאה רעכ
 טפיוקעגבא טָאה ןעמ ןעכלעוו ןוא ןעגנַאלק ןעוועג גנַאל ןיוש ןענייז סע ןעכלעוו
 ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז ?לעקיטרַא םעד ,ןיא .גיטרַאפ ןעוועג זיא סע רעדייא ךָאנ
 רעגידריווקרעמ רעד סָאװ ראפ עימעדאקא רעד ןוא גנורעיגער רעד עפריוורָאפ
 | .גנונעקרענא ןייק ןוא ףליה ןייק טאהעג טינ טָאה רעלהאפ

 ,סיוועג -- וועשטשינעלאג טרעפטנעעג טָאה --- ןעהעזעג בָאה ךיא --
 ,שלַאפ ןעצנַאג ןיא זיא ענייז גנוטכיר .איד רעבָא ,טנַאלַאט ןייק טינ טלהעפ םהיא

 ןוא סיטסירק ףיוא .גנואיושנא עשינאנער-םוארטשרוָאנַאװיא עניבלעזעיד ץלַא
 י - .יירעלהאמ רעזעינילער ףיוא

 .ָאננַא ןהָאטעג גערפ ַא  טָאה -- 9 דֿכיב סָאד רָאפ טלעטש סָאװ ---

 דיא ַא סלַא טלעטשענרַאפ .זיא סוטסירק .ןע'סוטַאליּפ רָאפעב סוטפירק ---
 יזא איו טינ העטשראפ ךיא .עלהוש רעיינ רעד ןופ םזילאער ןעצנַאנ םעד טימ-
 -רעפ עטמיטשעב .ןייז ןִיוש טָאה סוטפירק ..תועט ןעבָארג ַאזַא ןעכַאמ ןענָאק ייז
 ןעוו זַא ,סע טסייה .סרעטסיימ עטלַא עסיורג איד ןופ טסנוק רעד ןיא גנורעּפרעק
 ייז ןעלָאז ,םכח ַא רעדָא רענָאיצולָאװער ַא רונ ,טָאג טינ ןערעדליש ןעליוו ייז
 רעבָא ,יעדראק עטאלראש ,ןענילקנערפ ,ןעסוטַארקאכ עטכישעג רעד ןופ ןעמהענ

 ןרעו ןעמונעג טינ ןָאק עכלעוו ,ןָאזרעּפ איד אקוד ןעמהענ ייז .סוטסירק טַינ
 ...ךָאנרעד ןוא ,טסנוק רעד רַאפ

 -- 4 ןאמערא ןא זיא וואליאכימ רעגיזָאד רעד זא ,תמא סָאד זיא ---
 טַאנעצעמ רעשיסור סלַא ,רע סָאד גידנעטכארט ,יקסנאדוו ןהָאטעג גערפ ַא טָאה
 טוג יוא עקאט זיא .דליב ןייז ביוא ?אנע ץנַאג רעלטסניק םעד ןעפלעה ףרַאד

 טי 2 +  | ,טינ רעדָא
 -ענ רהיא טָאה .טסיטערטראפ רעגידריווקרעמ א זיא רע ,טינ קנייד ךיא --- :
 טינ רהעמ ךיז טכוד ?יווװ רע רעבָא-? אווָאקישטליסאוו ןופ טערטרַאּפ ןייז ןעהעז
 רע ןא .,ןייז ךילגעמ ןָאק םורַאד ןוא ,ןעסערטראפ ןעלהָאמ טימ ךיז ןעניטפעשַאב
 - ,..ןא ,גָאז ךיא .טיונ ןיא עקַאט זיא

 ןופ טערטראפ א ןעכַאמ לָאז רע ,ןהָאט טעב א רשפא םהיא ןעמ ןָאק ---
 ,יקסנארוו טגָאזעג טָאה -- ? אנוועידאקרא אננא
 ןייד ךָאנ --- אננַא טגָאזעג טָאה --= ? טערטרַאּפ ןיימ סעּפע סָאװ ראפ -- :
 א ןעלדָאמ רעסעב רע לָאז .טינ טערטראּפ רעדנַא ןייק ךָאנרעד ךיא ליוו טערטראּפ
 -- איז זיא טָא ןוא (עלעדיימ רהיא ןעפורעג איז טָאה יוזא) ינַא ןופ טערטראּפ
 -ינעילַאטיא רענהעש רעד .ףיוא רעטסנעפ ןופ גידנעקוקסיורַא טגיילעגוצ איז טָאה
 ךיז טָאה איז ןוא ,ןעטראג ןיא דניק סָאד ןעגָארטעגסיױרא טָאה עכלעוו ,םא רעש
 -ענ טָאה יקסנארוו ,רעכלעוו ןופ ,םא ענהעש איד .ןיקסנארוו וצ טקוקעגמוא ְךיילג
 ןעוו .סורדרעפ רענלעצנייא סאננא ןעוועג זיא ,ּפָאק רהיא ןופ טערטראּפ א טלָאמ
 רדיא ןופ טַאהעג חאנה.רע טָאה ,טערטראּפ ס'םא איד טלַאמעג טָאה יקסואדוו
 םעניילק רהיא וצ ןוא רהיא וצ טוג וצ ןעוועג רע זיא םעד רעביא ןוא ,טייחנהעש
 ,ןהוז
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 ןעגיוא סאננא ןיא ןוא רעטסנעפ ןיא ןהָאטעג קוק ַא ךיוא טָאה יקסנַארוװ

 | : טגָאזעג רע טָאה ןעוועשטשינעלאג וצ דלַאב ךיז גידנעדנעוו ןוא

 | . +ןעװָאליַאכימ םעד טסנעק אוד ןוא -- .

 ןוא שנעמ רעגיד'הנושמ א רעבָא זיא רע .טנעגעגעב םהיא בָאה ךיא --

 ןעמ עכלעוו ,ןעשנעמ עיינ ,ערליוו איד ןופ דענייא ,טסייוו רהיא .טעדליבעגנוא

 -אירעטַאמ ןוא םיסרוקיּפא ,רעקנעדיירט איד ןופ טָא --- טפָא יוזא טציא טנעגעגעב

 ןעגיוצרע ןעוועג זיא רעכלעוו ,שנעמ א ןעוועי רעקניידיירפ א זיא רעהירפ .ןעטסיל

 ףּפמַאק ךרוד ןיילא ךיז טָאה ןוא ,לארָאמ ,ץעזעג ,ןָאינילער ןופ עפעירנעב איד ןיא

 . רָאג טניישרע טציא רעבָא ,ןעקנַאדעג עיירפ ענייז וצ טייברַאעגכרוד סענרעטַאמ ןוא

 -נעסיוו טינ רָאנ סיוא ןעסקאוו ייז .םיסרוקיּפַא ענערָאבעג-ןיילא ןופ ּפיט רעיינ 8

 ןענייז סע זא ןוא ,ןָאיגילער ,עצעזענ-ֿלַארָאמ טריטסיזקע ןעבָאה סע זא ,וליפא גיד

 ןופ עפעירגעב עגיטראפ :;יד ןיא ןיוש סיוא ןעסקַאװ יז ; ןעטעטירָאטיוא ןעוועג

 ַא ןופ ןהוז א ,ּךיז טכוד ,זיא רע .ךיוא רע זיא אזא .עדליוז .ה .ד ,סעלא ןענעקייל

 - ,גנודליב ןייק ןוא גנוהיציוע ןייק ןעטלַאהרע טינ טָאה ןוא ייקאל-רעבא רעווקסָאמ

 ,רע טָאה ,עיצאטופעד א ןעימוקעב טָאה ןוא עימעדַאקַא ןיא ןעמוקעננָא זיא רע ןעוו

 םעדנעוועג ךיז טָאה רע ווא .ךיז ןעדליב ןעביוהנָא טלעוועג ,רַאנ ןייק טינ סלַא

 ךיז טָאה רע --- גנוד ;יב ןופ לַאווק א טניפעג רע טכודעג ךיז טָאה םהיא ואוו ,ןיהַא

 עגילָאמַא איד ןיא ,ךָאד טהעטשראפ רהיא ,ןוא ,ןעטסילַאנרישז וצ טעדנעוועג

 ןעניהעל ןעביוהנא רע טלָאװ ,גנודליב ןעטינעג טלָאװעג טָאה שנעמ א ןעוו ;ןערהָאי

 ,ןעפַאסָאליֿפ ,רעקינארט ,רעקירָאטסיה ,ערהע?-סנָאיגילער ןיא : רעקיסַאלק עלא

 ,םהיא ראפ רעהירפ ןערָאװעג ןעפַאשעג זיא סָאװ ,טייברא עגיטסייג עצנַאנ איר

 -ארעטיל סגנונעקיילבא רעד ןיא ןעלאפעגניירא ךיילג רע זיא זנוא ייב טציא רעבָא

 -נעסיוו סגנונעקיילבָא רעד ןופ תיצמת ןעצנַאג םעד טנעגייאעגנָא ךיז טָאה ,רוט

 קירוצ גיצנאווצ רהאי א טימ ,סעלא טינ ךָאנ זיא סָאד .ניטראפ זיא רע ןוא טפַאש

 איד ןעגעג ףּפמַאק ןופ םינמיס איד רוטַארעטיל רעניזָאד רעד ןיא ןעניפעג רע טלָצװ

 ןעוועג לָאמא זיא סע .א ,ןהעטשראפ ףּפמַאק םעד ןופ טלָאװ רע ןוא ןעטעטירָאטױא

 ןעמ רעכלעוו ןיא ,רוטַארעטיל ַאזַא ךיילג רע טפערט טציא רעבָא ; סערעדנא סעּפע

 ערעייז ןעגעג ךיז ןרעּפמַאה טימ וליפא ןעטעטירָאטױא עטלַא איד טינ טרהעעב

 ,גנוסאּפנא ,ןָאיצולָאװע ,ָאטינ זיא ךאז ןייק : ךיילג טגָאז ןעמ רונ ,ןעטכיזנא עטלַא

 ....לעקיטרא ןיימ ןיא בָאה ךיא .סעלא זיא סָאד -- ןייזאד ס'םוא ףּפמַאק

 גנַאל ןיוש ךיז טָאה עכלעוו ,אננא טגָאזעג טָאה -- ? סָאװ רהיא טסייוו --- |

 טינ טריסערעטניא ןיקסנארוו זא טסואוועג סָאה ןוא ןיזסנארוו טימ טקוקעגרעביא

 וצ ןערהָאפרעבירא רָאג רימָאל .סָאװ רהיא טסייוו -- גנודליב סרעלהאמ םעד

 ו | -  םהיא

 רעלהאמ רעד איו רעבָא יוזא .טמיטשעגנייא ןרעג טָאה וועשטשינעלאג

 .ןערהָאפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא לַאטרַאװק ןעטייוו ַא ןיא טנהָאװעגנ טָאה

 ןעוו ,טייברא רעד ייב ןעסעזעג ,רעמיא איו זיא וואליַאנימ רעלהאמ רעד |

 -אג ןוא יקסנארוו ּפַארנ ןופ סעטרַאק-טיזיוו איד ןעגָארטעגניירא םהיא טָאה ןעמ

 .דליב ןעסיורג ַא ףיוא אידוטס ןיא טײברַאעג הירפ רעד ןיא טָאה רע .וועשטשינעל

 סָאװ רַאפ יורפ ןייז ףיוא טכַארבעגפיוא ןערָאװעג רע זיא םייהַא ןעמוקעג זיא רע ןעוו
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 -לעוו ,ריטראווק ןופ ןיחטריוו רעד טימ ךיז ןהענעב וצ איוו טסואוועג טינ טָאה איז
 .רלעג טרעדָאפעג טָאה עכ

 ןיירא טינ רחיא טימ העג ,טנָאזעג ריד ךיא בָאה גיצנַאװצ לָאמַא ןיוש ---

 ךָאנ טסלָאז אוד ןעוו ןוא ,םוד ךיוא ױזַא טסיב אוד .ןעננורהעלקרע עגנַאל ןיא
 --- םוד ךאפיירד ןייז אוד טסעוו שינעילַאטיא ןיא ןעננווהעלקרע ןעכַאמ ןעביוהנָא
 | .יורפ ןייז טימ יירעּפמאה רעגנַאל ךָאנ טגָאזעג רע טָאה

 ךיא ןעוו .גידלוש טינ ןיב ךיא ,גנַאל ףיוא ןעהיצרעפ טינ אוד טספרַאד --
 ..,רלעג טָאהעג טלָאװ

 עמיטש ןיא ןערערהט סימ טָאה ---! ןעליוו סעטָאג םוא ,הורוצ ךימ זָאל ---
 וצ קעווא רע זיא ןרעיוא איד גידנעּפָאטשראפ ןוא וואליאכימ ןהָאטעג יירשעג א

 ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ריהט איד ךיז רעטניה טכַאמרעפ טָאה ןוא רעמיצ ןיא ךיז
 .טייברַא רעד ראפ

 - םהיא ןעוו ןאד איוו ,טייברַאעג טינ ץיה ַאזַא טימ ;הָאמ ןייק ךָאנ טָאה רע
 טגירקוצ ךיז טָאה רע ןעוו ְךָאֹנ רעדנוזעב ןוא ןענעל ןיא טכעלש ןעגנַאגענ זיא
 יה 2 ,בייוו רעד טימ

 איד גידנעצעזטראפ ,טכארטעג רע טָאה "! ןעּפַאכ סָאד לָאז הלּפמ א ,ךא,
 רעכלעוו ,ןעשנעמ ַא ןופ רוגיפ רעד רַאפ גנונכייצ ַא טכַאמעג טָאה רע .טײברַא
 -ירפ ןערָאװעג טכַאמעג ןיוש זיא גנונכייצ איד .ןרָאצ ןופ לאפנָא ןא ןיא ךיז טניפעג
 -עג ּפַאכ א ךיז טָאה רע .רהיא טימ ןעדעירפוצ ןעוועג טינ רעבָא זיא רע ,רעה

 עי ןיא ואוו ...!רעסעב ןעוועג ןיוש ןיא גנונכייצ ענעי ,ןיינ, : ךָאנרעד ןהָאט
 רהיא ףױא גידנעקוק טינ ןוא יורפ רעד וצ ןעגנַאגעגניירַא זיא רע ןוא ."? ענ

 -אפ לעקיטש סָאד זיא וואו ,לעדיימ ןערעטלע םעד ייב ןהָאמענ גערפ א רע טָאה
 -עכייצ רעד טימ רעיּפַאּפ ?עקיטש סָאד .ןעבעגעג רעהירפ רהיא טָאה רע סָאװ רעיּפ
 -עג ןעגעווטסעד ןופ טָאה רע .בלח טימ טפירטראפ ןוא טרימשראפ ןעוועג זיא גנונ
 טָאה ;שיט ן'פיוא ךיז וצ טניילעגקעווא טָאה ,גנונכייצ עטרימשראפ איד ןעמונ

 יירשעג א רע טָאה גנולצולּפ .ןעקוקנייא ןעמונעג ךיז ןוא ןעגייא איד טשטעווקרעפ
 .דנַאה רעד טימ ןהָאטעג ךַאמ א ןוא ןהָאטענ

 -עג םהענ א ךיילנ טָאד ןוא ךיז וצ טדערעג רע טָאה -- ! יוזא ,יוזא ---
 טָאה בלח איד ןופ קעלפ רעד .ןענכייצ לענש ןעבייהעגנָא ןוא רעדעפיילב םעד ןהָאט
 גנולצולּפ ןוא ,עזָאּפ עיינ איד טרדלישעג טָאה רע .עזָאּפ עיינ א ןאמ םעד ןעבעגענוצ
 -דנעה א ןופ םינּפ ןעשיגרענע םעד ןופ קאברעטנוא איד טנהָאמרעד ךיז רע טָאה
 ןעגיזָאד םעד טנעכייצעג טָאה רע ןוא ןעראגיס ןעפיוק טגעלפ רע ןעכלעוו ייב ,רעל
 ןופ זיא רוגיפ איד .דיירפ ןופ טכַאלוצ ךיז טָאה רע .קאברעטנוא עגיזָאד איד ,םינּפ
 רעיינ רעדעי .טמיטשעב ןוא רהָאלק ןעוועג זיא איז ; ןערָאװעג גידעבעל טיוט
 רעשיגרענע רעצנַאג רהיא ןיא רוניפ איד טלעטשעגסיורא רעקרַאטש טָאה ךירטש

 םענ'בלח םעד רעביא ןענעישרע גנולצולּפ םדיא ראפ זיא איז איוו יוזא ,טפַארק
 -ידנע ןיא ןעטלַאהעג גיטכיזרָאפ טָאה רע .רעיּפַאּפ ן'פיוא ןעוועג זיא סָאװ ,קעלפ
 .סעטרַאק-טיזיוו איד ןעגָארטעגניירא םהיא טָאה ןעמ ןעוו ,רוניפ איד ןעג

 ! דלַאב ! דלַאב --
 .יורפ רעד וצ קעוַא זיא רע
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 דלימ טגָאזעג רהיא רע טָאה -- ! זייב טינ ייז ,אשאס ףיוא רעה ,ונ -- :
 סָאד לעוו ךיא .ןעוועג גידלוש ךיא ןיב ,ןעוועג גידלוש אוד טסיב -- .גידנעלכיימש
 .ןענדרָאנייא סעלַא

 טימ לעטנַאמ ןייז ןהָאטעגנָא רע טָאה יורפ רעד טימ םולש גידנעסילש ןוא
 -עג רעד ןעגעוו טָאה רע .אידוטס ןיא קעווא זיא ןוא טוה ןוא ןעגַארק םענעטעמַאז
 סָאװ ,טהערפעג ךיז רע טָאה טציא .ןעסעגרעפ ןעצנַאג ןיא ןיוש רוגיפ רענעגנול
 -הָאפ וצ ןעמוקעג ןענ-יז עכלעוו ,ןעססור עגיטכיוו ןופ טכוזעב סרעוו אידוטס ןייז
 | 0 | .סַאילַאק א ןיא ןער

 זיא ,טערבלהָאמ רעד ףיוא ןענַאטשעג טציא זיא עכלעוו ,דליב ןייז ןענעוו
 טינ רענייק להָאמ ןייק ךָאנ טָאה דליב ַאזַא זַא ,טגייצרעביא ףעיט ןעוועג ןיילא רע
 עשילעאפאר עלַא ןופ רעסעב זיא דליב ןייז זַא ,טניימעג טינ טָאה רע ,ןעפַאשעג
 ןיא ןעבעגסיורא טלָאװעג טָאה רע סָאװ סָאד זַא ,טניימעג רעבָא טָאה רע ,רעדליב
 רע טָאה סָאד .ןענעגעגסיורא טינ ?הָאמ ןייק רענייק ךָאנ טָאה ,דליב ןעגיזָאד םעד
 -ונעג ךיז טָאה רע איוו ךיילנ ,גנאל ןופ ןיוש טסואוועג ןוא רעכיז ףיוא טסואוועג
 ךָאד ןעבָאה ןעשנעמ ןופ גנוניימ איד רעבָא ; דליב עגיזָאד סָאד ןעלהָאמ וצ ןעמ
 ,טגיהורתאעב םהיא סָאה סָאד ןוא גנוטיידעב עסיורג ַא םהיא רַאפ טָאהעג
 -עג טָאה עכלעוו ,עטסנעלק איד וליפא ,טכַאמעג טָאה ןעמ סאו גנוקרעמעב עדעי
 ןופ לייהט םעניילק א ןעטסגינייוו רהיא ןיא ןעהעז םיניבמ-רעטכיר איד זא! ןעזיוו
 "ראה ןיא ףעיט טרהירעג םהיא טָאה ,ןעהעזעג דליב םעד ןיא טָאה רע סָאװ סָאד
 .ןעֶצ

 נידנעקוק טינ ןוא אידוטס ןייז וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא טירט עלענש םימי
 ןופ רוניפ ענעטכיולעב-רלימ איד טָאה ,ןעגָארטוצ ןעווענ זיא רע סָאװ ,ףיורעד

 טרעהעגוצ ךיז טָאה ןוא רדָאפוצ ם'ןופ ןעטאש ןיא ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,ַאננַא
 םהיא ,טציהעג רהעז סעּפע ךיז טָאה רעכלעוו ,ןעוועשטשינעלאג ןופ דייר איד וצ
 טּפַאכעגבָארַא טָאה רע איוו טקרעמעב טינ ןיילא רָאג טָאה רע .טשַאררעביא א ךיילג
 -דנעה-ןערַאגיס םעד ןופ קאברעטנוא איד איוו קורדנייא םעד ןעגנולשעגנייא ןוא
 -סיורא םהיא טעוװ רע ןענאוו ןופ ,ץעגרע ןעטלַאהעב קורדנייא םעד טָאה ןוא ,רעל

 ןעוועג רעהירפ ןיוש ןענייז עכלעוו ,רעכוזעב איד ,ןייז גיטיונ טעוו סע ןעוו ,ןעמהענ
 | ןענייז טלהעצרעד ייז טָאה וועשטשינעלאג סָאװ ןופ רעלהאפ םעד ןופ טשיוטטנע
 .ןערָאװעג טשיוטנע רהעמ ךָאנ טציא

 וצ גידנעכוז טגָאזעג רעלהאמ רעד טָאה -- טסנילעפעג ךייא טעב ךיא--

 ןעמונעגסיורא רעי טָאה ,זיוהרָאפ ןיא גידנעהעגניירא ןוא גיטליגכיילנ ךיז ןעזייוו
 .רהיט איד טנעפעעג טָאה ןוא לעסילש א ענישעק ןופ
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9.1 

 טסעג איד טקוקעב רעדיוו רעלהאמ רעד טָאה אידוטס ןיא גידנעמוקניירַא = }
 ס'יקסנארוו ןופ קורדסיוא םעד ךיוא גנולעטשרָאפ ןייז ןיא טנעכייצעגבא טָאה ןוא
 טייײברַאעג טָאה גנולעטשרָאפ עשירעלטסניק ןייז סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ .םינּפ

 זיא רע סָאװ ףיורעד :ידנעקוק טינ ,רע'םינּפ עיינ איד ןופ ?אירעטַאמ נידנעלמַאז
 טעװ רע ןעוו ,טוניס איד ןעמוקעג זיא סע רעטנהענ סָאװ ,ןערָאװעג רעגיהורנוא
 טייצ רעבלעזרעד ןיא ןענעווטסעד ןופ רע טָאה ,דליב ןייז ןעגעוו תוניבמ ןערעהרעד
 ןעוועג זיא (וועשטשינעלאג) רענעי .ןָאזרעּפ יירד איד ןעגעוו ףעירגעב ַא טסַאפעג
 -ענעב ןיוש םהיא טָאה רע זא םינּפ ןייז טקניידעג טָאה רע .רעשיסור א רעגיה א

 עג זיא טינ ןעוו טָאה רע ןעכלעוו ,םינּפ ןעדעי ןעקניידעג טגעלפ רע איו ,טנעג
 ענעי ןופ רענייא ןיא סָאד ןַא ,טקניידעג וליפא םטָאה רע ;ןעהעז
 -ׁשְלַאפ סלֵא טנעכייצעב גנלעטשרָאפ ןייז ןיא ןענייז עכלעוו ,רע'םינּפ;
 יימ טיול ןענייז אנינעראק ןוא יקסנארוו .קורדסיוא ןעמערא ןא טימ עדנעטיידעב

 -ָאה עכלעוו ,טייל עכייר עשיסור עטסואוועב םינּפ א ןעוועג ןעגנוניימ סוואליאכ
 עכלעוו ,עשיסור עכייר עֶלא איד איו ,ןענַאטשרעּפ טשינ רָאנ טסנוק ןיא ןעב

 אמתסמ ןיוש ןעבָאה ייז , .ןעצעשבא ןוא ןעהעטשראפ ןעטלָאװ ייז איוו ךיז ןעכַאמ
 ,עיינ איד ןופ ס'אידוטס איד ןעקוקעב ןעמוקעג טציא ןענייז ןוא עטלַא עלא טקוקעב
 ןוא ,רעדנעלגנע םעד טילעאפאר-ערפ םעד ןופ ,ןעשטייד םעד ןעטאלראש םעד ןופ

 ,גנוטכַאבָאעב ענירעביא איד ןעליפוצסיוא םוא זיולב ןעמוקענ ייז ןענייז רימ וצ
 -  .טכארטעג ךיז רע טָאה

 רעגילק סָאװ) ןעטנַאטעליד ןופ ןערעינַאמ איד טנעקעג טוג רהעז טָאה רע
 ענרעדָאמ איד ןופ ס'אידוטס איד ןעקוקעב ייז (רענרע ץלא ןעוועג ןענייז ייז

 - ןַא ,ןעגָאז וצ .טכער סָאד ןעבָאה ןעלָאז ייז ידכ ,םעד בעילוצ טינ רהעמ רעלטסניק
 רהעמ ץלא ,עיינ איד ףיוא טסקוק אוד רהעמ סָאװ זַא ןוא ןעקנוזעג זיא טסנוק איד

 -אש רעד ןעמהאוצכאנ זיא סע ךילגעמנוא איוו גנוגייצרעביא רעד וצ אוד טסמוק
 טסעד ןופ ףיורעד גידנעקוק טינ .סרעטסיימ עסיורג עטלא איד ןופ טפַארק-סגנופ
 ןעזיוועג ייז רַאפ טָאה רע ןעוו ,טייקניהורנוא עקרַאטש ַא טלהיפענ רע טָאה ןענעוו
 -בִא ןוא ןעראטש איד ןעביוהענפיוא טָאה רע ןעוו ןוא ןעדויטע ענעדעישרעפ ענייז
 -נייד ,זעוורענ טלהיפעג ךָאנ טָאה רע ; דליב סעסיורג ןייז ןופ ךעלייל םעד טקעדעג

 ןענייז ןוא היפ ןענייז עכייר עשיסור עלא סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ זא גידנעק
 -עג ןעלעפעג םהיא אננא ךָאנ רעדנוזעב ןוא יקסנארוו עדארג רעבָא זיא ,םוד

 -  .ןערָאװ

 גידנעהעג טגָאזעג רע טָאה -- ? ןעהימעב ךיז טליוו רהיא ביוא ,ָאד --
 סָאד .דליב ן'פיוא טייז רעד ןיא גידנעזייוונא ןוא גנַאנ ןעגידנעשטַאק ןייז טימ
 "עג רע טָאה -- 27 לעטיּפאק סויטאמ ןופ ,סוטאליפ ראפ גנודיירנייא איד זיא
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 ןעטָארטעגבָא טָאה רע .גנוגערפיוא ןופ ןרעטיצ ןעּפיל ענייז זא גידנעלהיפ טגָאז
 | .ייז רעטניה ןהעטש ןעבילבעג זיא ןוא

 ,רליב ן'פיוא טקוקעג ןעבָאה רעכוזעב איד סָאװ טונימ ענינייא איד ןיא
 -ָאד איד ןיא .טייז רעד ןוט שנעמ ַא איוו דליב ן'פיוא טקוקעג ךיוא וואליאכימ טָאה

 תוניבמ עטסכעה ןוא ע'תמא איד זַא ,טכודעג םהיא ךיז טָאה ןעדנוקעז עכילטע עניז

 טימ טבכארטעב טָאה 'וע עכלעוו ,רעכוזעב עגיזָאד איד ןופ ןרעוו טגָאזעגסיורא טעוו

 -ירפ טָאה רע סָאװ סעלא ןעסעגראפ טָאה רע .רעהירפ טונימ א טימ גנוטכארעפ

 םהיא טָאה רע סָאװ רהֶאי יירד עצנַאג איד ןיא דליב םעד ןעגעוו טכַארטעג רעה

 .טלָאמענ
 ןענייז עכלעוו ,תולעמ עלַא ףיוא ןעטעגרעפ טונימ רעד ןיא ךיז טָאה רע

 ןפיא טקוקעג ןילב טָאה רע -- טפַאהלעפייוצנוא ןעװעג םהיא רַאפ

 . ןיא טָאה ןוא קילב םעיינ ַא טימ ,קילב ןעגיטייז ,ןעניטלינכיילג רעייז טימ דליב

 םעד ןַאלּפ ןעטשרע םעד ףיוא ןעהעזעג טָאה רע .ןעהעזעג טינ סעטוג ןייק דליב

 ףיוא ןוא ,סוטסירכ ןופ םינּפ ןעניהִיר םעד ןוא סוטאליּפ ןופ םינּפ ןעכילסירדרעפ

 - גנוריסאּפ רעצנאג רעד ףיוא איוו ןוא ,רעניד .סע'סוטאליּפ .ןאלּפ ןעטייווצ םעד

 | .םינּפ סנַאהָאי טקוק

 טכוזעג יוזא טָאה רע עכלעוו ,דליב ןופ רע'םינּפ עניזָאד איד ןופ ןעדעי
 -עגסיורא ןעגנוטכירראפ ןוא ן'תועט עכלעזא טימ ןענייז עכלעוו ,ןעגניירבוצסיורַא

 םהיא טָאה רעכלעוו ,םינּפ רעדעי ; רעטקַארַאכ רעדנוזעב א טימ םהיא ייב ןעסקַאװ

 ןערילָאק יד ןופ ןעגנוריטאש עלא ,דיירפ לעיפ יוזא ןוא םירוסי לעיפ ױזַא טכבַארבעג |

 "וצ סעלא סָאד -- הימ לעיפ ױזַא טימ ןעמוקעגנָא םהיא זיא סָאװ ,רענעט ןוא

 ןיוש ,ךילנהעוועג ,גיליב סלא ןעהעזעגסיוא טציא םהיא ראפ .טָאה ןעמונעגנעמאז

 . טָאה רע .ןעגיוא ערעייז טימ טקוקעג טָאה רע ןעוו ,סעטלָאהרעדיװ לָאמ דנעזיוט

 -סירק סלעאפאר ןופ רועיש א ןהֶא ןעגנולָאהרעדיװ ,רעדליב עטלהַאמעג טוג ןעהעזעג

 זיא טעלא סָאד .רעגירק ס'סוטאליּפ עגיבלעזיד ךיוא ןּוא ס'סנעבור ,סנָאיציט ,סוט

 ייז .ךַאװש ןוא טנוב -- טלָאמעג טכעלש וליפא ןוא גיליב ,טלא ,םערא ןעוועג

 -נעזעװנַא רעד ןיא דייר עכילפעה ,עטלעטשרַאפ ןעגָאז ןעלעוו ,ןייז טכערעג ןעלעוו
 ןעכַאלסיוא ךיז ןעלעוו ןוא ןרעיודעב םהיא ןעלעוו ןוא ןיילא רעלהאמ םעד ןופ טייה
 .ןיילא ןייז ןעלעוו יז ןעוו

 רהעמ טָאה סע ?הָאוובָא ,רעווש ֹוצ ןערָאװעג םהיא ראפ זיא ןענייווש סָאד

 רע זא ןעזייוו ןוא ןענייווש סָאד ןעסיירוצרעביא םוא .טונימ א ןופ טרעיודעג טינ

 טָאה ןוא ךיז ףיוא גנוגניירטשנָא ןא טכַאמעג רע טָאה ,גיהור גידנעטשלאפ זיא

 : ןעוועשטשינעלאג וצ ןהָאטעג דנעוו ַא ךיז

 טָאה --- ךיז ןעפערט וצ ןעגינעגרעפ םעד טַאהעג ךיז טכוד בָאה ךיא ---

 -סנארוו ףיוא סָאד ,ן'אננא ףיוא סָאד גיהורנוא ךיז גידנעקוקמוא טגָאזעג םהיא רע

 .רע'םינּפ ערעייז ןופ קורדסיוא םעד ןופ ךירטש ןייא ןייק ןערילרעפ וצ טינ םוא ןיק

 רהיא טקניידעגנ ,יססאר ייב ןעפארטעג ךיז ןעבָאה רימ ? ןעד איוו ---

 . טָאה -- לעשאר עיינ איד ,טרימאלקעד טָאה ןייליירפ עשינעילַאטיא איד ןעוו

 ןופ ןעגיוא איד טרהעקעגבָא גיהור ץנַאג טָאה רעכלעוו ,וועשטשינעלאג טגָאזענ

 .רעלהאמ םעד טרעפטנעעג ןוא דליב
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 ,דליב םעד ןעגעוו גנוניימ א טרַאװרע ווָאליַאכימ זַא ,רעבָא גידנעקרעמעב

 | : טנָאזעג רע טָאה
 ךיא סָאװ ,טייצ רעד טניז ןהָאטעג קור ַא טייוו ךיז טָאה דליב רעייא --

 טשַאררעביא טציא ױזַא ןַאד איוו ןוא .ןעהעזעג להָאמ עטצעל סָאד םהיא בָאה
 ,ןעטוג ַא ןעשנעמ םעד ןעמ טהעטשרַאפ ױזַא .סוטאליּפ ןופ רוגיפ איד ךימ

 רעכלעוו ,המשנ ןייז ןופ סענעפעיט רעד זיב רעטמַאעב ַא רעבָא ,גנוי ןעליואוו
 ...טנייש רימ רעבָא .סנױזַא טוהט רע סָאװ טינ ןייֵלַא סייוו

 ןייש א גנולצולּפ טָאה רעלהאמ םעד ןופ םינּפ רעכילגעוועב רעצנַאג רעד
 רעבָא ,ןעגָאז סָאװ טלעוועג טָאה רע .ןעטכיולעגפיוא ןעבָאה ןעגיוא איד : ןהָאטעג
 טכאמעג ךיז טָאה ןוא ןעדיירסיורא טנַאקעג טשינרָאג רע טָאה גנוגערפיוא ןופ
 -עלאג טצעשעג טָאה רע גינייוו איוו .ןעטסוהבָא ןעלעוו זיולב ךיז טלָאװ רע איו
 רעביא ןעדייר וצ ןעוועג זיא סע דנעטיידעבנוא איוו ,ןיבמ ַא סלַא ןעוועשטשינ
 -עג ווָאליאכימ זיא ןענעױטסעד ןופ ,רקיע םעד רעביא ןעדייר טינ ןוא ןעסוטאליּפ
 ןופ רוגיפ רעד ןעגעוו טקניידעג ןיילַא טָאה רע .גנוקרעמַאב אזַא ןופ טקיצטנע ןעוו
 זיא סָאד סָאװ סָאד .טגָאועג טָאה וועשטשינעלאנ סָאװ עבלעזסָאד סוטַאליּפ
 ןערעוו טגָאזעג ןענָאק עכלעוו ,ןעקנַאדעג עסַאמ ַא ןופ לייהט ַא סלַא רענייא זיולב
 סָאד ,רעכיז זיא ווָאליַאכימ סָאװ ןיא ,גיטכיר ןייז ןעלָאז עלַא ןוא דליב ןעגעוו
 אזַא ראפ ןעוועשטשינעלאג ןעמוקעב וצ בעיל ןעווַאליַאכימ טרעטשעג טינ טָאה
 -עגרעביא ןיוש רע ןיא דנַאטשוצ ןעגיד'הרוחש-הרמ ןייז ןופ .ןוא גנוקרעמַאב
 -יוא ענייז ןיא טבעלעגפיוא דליב עצנַאג סָאד טָאה ךיילנ .גנוקיצטנע וצ ןעגנַאג

 -עג טָאה רע ,ןעדייר ןעביוהוצנא עבָארּפ ַא טכַאמעג רעדיוװ טָאה ווָאליַאכימ .ןעג
 ןעּפיל ענייז רעבָא .ןעסוטַאליּפ טסַאפעגפיוא עקַאט רע טָאה ױזַא זַא ,ןעגָאז טלָאװ
 .ןעדייר טנַאקעג טינ טָאה רע ןוא ןערעטיצ וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה

 טימ ,ליטש רעד ןיא טדערעג סעּפע ךיוא ןעבָאה ַאננַא ןוא יקסנָארוװ
 וװָאליַאכימ זַא ,זייוולייהט טכיורבעג ןעבָאה ייז עכלעוו ,עמיטש רעליטש רענעי
 -שירַאנ ַא ןעגָאז וצ טינ ארומ סיוא זייוולייהט ןוא ןעגידיילעב טינ ךיז לָאז
 -יאכימ .טסנוק ןעגעוו טדער ןעמ ןעוו גנירג ױזַא זיא סע סָאװ ,ךיוה רעד ןיא טייק
 -נייא ןַא טכַאמעג ייז ףיוא טָאה דליב סָאד ןַא ,ןעזיוועגסיוא ךיז טָאה ןעווַאל
 | .ןעננַאגעגוצ ייז וצ זיא רע .קורד

 טָאה -- ! םינּפ ס'סוטסירק ןופ קורדסיוא רעד זיא ךילרעדנואוו איוו ---
 טכאמעג רהיא ףיוא סָאד טָאה ןעהעזעג טָאה איז סָאװ סעלַא ןופ .ַאננַא טגָאזעג
 טקנופלעטימ רעד זיא סָאד זַא ,טלהיפרעד טָאה איז ;קורדנייא ןעטסקרַאטש םעד
 ,גיטנעק --- ,רעלטסניק םעד ןייז םהענעגנַא ביול ַאזַא טעוו םורַאד ןוא דליב ןופ
 | .ןעסוטאליּפ ףיוא תונמחר טָאה רע זַא

 ןענָאק עכלעוו ,ןעקנַאועג ןענַאילימ ענעי ןופ ענייא ןעוועג רעדיוו זיא סָאד
 -עג טָאה איז .סוטסירק ןופ רוגיפ רעד ןעגעוו ןוא דליב ןעגעוו ןערעוו טגָאזעג
 סוטסירק ןופ קורדסיוא םעד ןיא .ןעסוטאליּפ ףיוא תונמחר טָאה רע זַא ,טנָאז
 -נייא רעד ןאראפ זיא ןיירעד ?ייוו רַאפרעד ,תונמחר ןופ קורדסיוא רעד ןייז ףרַאד
 -רעוו זַא סייוו ןוא טיוט םוצ גיטרעפ ,טייקגיהור סעשידריאנוא ,עבעיל ןופ קורד
 סוטסירק ןוא ןעטמַאעב ַא סיוא טקירד סוטאליּפ ,סיוועג .טסיזמוא ןענייז רעט
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 ,ןעשי'םרו-רשב ןופ גנוריציפינָאזרעּפ איד זיא רענייא םוראוו ,תונמחר סיוא טקירד
 סעלַא סָאד ..ןעבעל ןעגיטסייג ןופ גנוריציפינָאזרעּפ איד זיא רעטייווצ רעד ןוא
 םינּפ ןייז ןוא ןעקנַאדעג ס'ווָאליַאכימ ןיא ןעניולפעגכרוד זיא סעלעיפ ךָאנ ןוא
 | ,גנוקיצטנע סיוא ןעטכיולעג רעדיוו טָאה

 .טפול לעיפיוו ,ןערָאװעג טכַאמענ זיא רוניפ עגיזָאד איד איו ןוא ,אי ---
 וצ ,גיטנעק ,וועשטשינעלאג טגָאזעג טָאה --- ןהעגמורַא רחיא םורא ךָאד ןָאק ןעמ
 "עג םעד ןוא טלַאהניא םעד טינ טנעקרענַא רע זא ,גנוקרעמעב אזַא טימ ןעזייוו
 .רוגיפ רעד ןופ קנַאד

 איו --- : יקסנָארוװ טנָאזעג טָאה -- ! טפַאהרעטסײמ ךילרעדנואוו ,אי ---
 זיא סָאד ! סיוא ךיז ןענעכייצ ןַאלּפ ןעטשרעטניה םעד ףיוא ןערוגיפ עגיזָאד איד
 טימרעד ןוא ןעוועשטשינעלאג וצ ךיז גידנעדנעוו טגָאזעג רע טָאה -- ! קינכעט

 יקסנָארוװ ואוו ,ייז ןעשיווצ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ךערּפשעג ַא ףיוא ןעטיידוצנָא

 רנַאג ןיא ךיז ןעברעוורע טינ לָאמ ןייק טעוװ רע םוראוו ,טלעפייווצרעפ ןעוועג ויא

 ,קינכעט אזַא ןעצ

 ןוא וועשטשינעלאג טלָאהרעדיװ ןעבָאה -- ! ךילרעדנואוו ,אי ,אי -- ==

 | -.ַאנֹנַא
 ,גנומיטש רענעביוהעג ַא ןיא ןעוועג זיא רע סָאװ ,ףיורעד גירנעקוק טינ

 ,ץרַאה ןייז ןהָאטעג ץַאר ַא ַא קינכעט .ןענעוו גנוקרעמעב איד טָאה ןעגעווטסעד ןופ

 רע .ןעזָאלבעגנָא ןערָאװעג זיא ןוא ןיקסנָארוװ ףיוא ןהָאטעג קוק ַא זייב טָאה רע

 .5ליוו ןעמ סָאװ ,טסואווענ טינ טָאה ןוא קינכעט טרָאװ סָאד טרעהעג טפָא .םָאה

 / -עפ עשינַאכעמ איד סיוא טקירד סָאד זַא ,טסואוועג טָאה רע .ןעגָאז טימרעד

 -ניא םעד ןופ גיגנעהבאנוא ץנַאג זיא סָאװ ,ןענעכייצ ןוא ןעלהָאמ וצ טייקגיה

 םלֵא טכיורבעג ןעמ טָאה קינכעט טרָאװ םעד זַא ,טקרעמעב רע טָאה טפָא ,טלַאה

 טנַאקעג טוג טלָאװ ןעמ איוו ױזַא ,הטרעוו ןעכילרעניא ם'ןופ גנונעקיילבא ןַא

 .טכעלש זיא סָאװ סָאד ןעלהאמ

 -ראפ ןוא טייקמאזקרעמפיוא לעיפ ךיז טרעדָאפ סע זַא ,טסואוועג טָאה רע

 עג טינ ָאד זיא קינכעט ןייק -- ןעלהאמ וצ טסנוק איד זיא סָאד רעבָא ,טכיז

 - סָאװ סָאד ןעקעלּפטנע ךיז לָאז ןיכעק ןייז רַאפ רעדָא דניק ןיילק ַא רַאפ ןעוו .ןעוו

 טנָאקעג ךיוא ןיכעק איד רעדָא דניק סָאד טלָאװ ,םהיא רַאפ ךיז טקעלּפטנע סע

 -רעלהאמ רעטסניהעפ ןוא רעטסטינעג רעד ןוא .ןעהעז ייז סָאװ ,סָאד ןעלהאמסיוא

 ןעלהאמפיוא טנַאקעג טשינ רָאג טייקגיהעפ עשינַאכעמ ןייא טימ טלָאװ רעקינכעט

 םעד ןופ ןעצינערג איד ןעקעלּפטנע טינ רעהירפ ךיז ןעטלָאוװ םהיא רַאפ ביוא

 ,קינכעט ןעגעוו ןעדייר לָאז ןעמ ןעוו זַא ,ןעהעזעג רע טָאה םעד רעסיוא ,טלאהניא

 ןוא ןעלהאמעג טָאה רע סָאװ סעֶלַא ןיא .ןעביול וצ סָאװ רַאפ ןעוועג טינ םהיא זיא

 איד ןעטינשעג םהיא ןעבָאה סָאװ תונורסח ןיילַא ןעהעזעג רע טָאה טלהאמעגסיוא

 טָאה רע סָאװ ,טייקניטכיזרָאפנוא רעביא תונורסח ןעוועג ןענייז סָאד ; ןעגיוא

 .דליב סָאד ןערהיפרעביא ןעדייס ןעטכירועפ טנַאקעג טינ ףָאנרער ןיוש

 וצ ןעביולרע טעװ רהיא ביוא ,ןעגָאז טנַאקעג ןעמ .טלָאװ ךַאז ןייא ---

 .וועשטשינעלאנ טקרעמַאב טָאה --- גנוקרעמעב ַא ןעכַאמ |
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 ןוָאליַאכימ טגָאזעג טָאה -- ךייא טעב ךיא ןוא ןרעג רהעז ןיב ךיא ,ךא ---
 ,טייהרעטלעטשרַאפ גידנעלכיימש

 -עביא .שנעמיטָאג ַא טינ ו א טאגישנעמ ַא ךייא ייב זיא רע ָאװ סָאד -- == |
 | ,טלעוועג ױזַא סָאד טָאה רהיא זַא ךיא סייוו סנעגיר

 ָאטינ זיא רעכלעוו ,ןע'סוטסירק םענעי ןעלהָאמ טנעקעג טינ בָאה ךיא ---
 .ווָאליַאכימ גירעיורט טגָאזעג טָאו טשנ ןיימ ןיא

 ןעגָאזוצסיורא ןעביולרע רימ טעוװ רהיא ביוא ,לֵאפ עזַא ןיא רעבָא ,אי -- |
 טינ םהיא ןָאק גנוקרעמַאב ןיימ זַא ,טוג ױזַא זיא דליב רעייא .,,,קנַאדעג ןיימ
 ןַא זיא גנוניימ רעייא .גנוניימ עכילנעזרעּפ ןיימ סָאד זיא וצרעד ןוא ,ןעדַאש
 -ָאנַאװיא ןעמהעגנ רימָאל .רערעדנא ןא ןעצנַאנ ןיא זיא וויטָאמ רעייא  .ערעדנַא

 הגרדמ רעד וצ ןעזָאלעגבָארַא ןייז לָאז סוטסירק ביוא זַא ביולג ךיא .וליפא ןעוו
 ןעביילקוצסיוא רעסעב ןעוועג ןעוָאנַאװיא רַאפ טלָאװ ,ןָאזרעּפ רעשירָאטסיה ַא ןופ
 .עטרהירעב ןייק טינ ,עיינ ַא ,ַאמעהט עשירָאטפיה רעדגַא ןא

 ? טסנוק רעד רַאפ אמעהט עטסערג איד ךָאד זיא סָאד ןעוו רעבָא ---
 איד רעבָא .ערעדנַא ךיוא ןעניפעג ךיז ןעלעוו ןעכוז לָאז ןעמ ןעוו ---

 -סגנוניימ ןוא ײרעּפמַאה ןייק ןעדייל טינ ןָאק טכנוק איד זַא ,ךָאד זיא ךַאזטּפױה
 םעד רַאפ יא ענַארפ ַא ךיז טקעוורע דליב סווָאנַאװיא ןיא ןוא .ןעטייהנעדעישרעפ
 4 טָאג ןייק טינ רעדָא טָאג ַא סָאד זיא : ןעזעיגילער טינ םעד רַאפ יא ,ןעזעיגילער
 .קורדנייא םעד ןופ טייקכילטייחנייא רעד סָאד טרעטש םורַאד ןוא

 -עג טָאה -- ןעשנעמ עטעדליבעג רַאפ זַא ,ךיז טכוד רימ ? סָאװ רַאֿפ -- |
 | .ןייז טינ ןיירעד ײרעּפמַאה ןייק ןיוש ןָאק --- ווָאליאכימ טגָאז

 נידנעטלַאה ןוא ןעוועג ןענַאטשרעּפנייא טינ טימרעד זיא וועשטשינעלאג
 ,קורהנייא רעכילטייהנייא ניטיונ זיא טסנוק רעד רַאפ זַא ,ענינייז סָאד ייב ךיז
 .ןעוַאליאכימ ןעגָאלשוצ רע טָאה

 ןענָאז טנָאקעג נשינרַאג רעבָא טָאה רע ,טגערעגפיוא ךיז טָאה ווָאליַאכימ |
 .גנוניימ ןייז ןעגידייהטרַאפ וצ

14 

 "עג ןעכָאה ןוא טקוקעגרעביא גנַאל ןיוש ךיז ןעבָאװ ןיקסנַארװ טימ ַאננַא
 -עגרעביא יקסנָארװ זיא ךילדנע ;  דייר ענולק סדניירפ רעייז ןופ סורדרעפ טָאװ
 רעד .סָאװ ךיז גידנעטראוורעד טינ ,דליב ןעסיורג ןייק טינ ,ןרעדנַא ןַא וצ ןעגנַאג
 | .ןעזייוו ייז טעוו תיבח-לעב

 סָאװ .! ךילרעדנואוו ! טכַארּפ ַא רַאפ סָאװ ,טכַארּפ א רַאפ סָאװ ,ךא ---
 .עמיטש ןייא ןיא ןעדייר ןעביוהעגנָא עדייפ ייז ןענַאה -- ! טכַארּפ ַא רַאפ

 -עג טכארט ַא טָאה -- "1 ןערָאװעג .ןעלעפעג סניִוזַא .טרָאד ייז זיא סָאװ; - 
 "ליב ןעגיזָאד םעד ןענעוו .ןןעסעגרַאפ ןעוועג רָאג ךיז טָאה רע .ווָאליַאכימ ןהָאט
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 ןעסעגרַאפ טָאה רע .קירוצ יירד רהאי ַא טימ טלהאמעג טָאה רע ןעכלעוו ,לעד
 ןעוו ,דליב ןעגיזָאד םעד ןופ טבעלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,תחנ ןוא םירוסי עלַא

 םעד טימ ךיז טגיטפעשַאב טכַאנ ןוא גָאט דנַאנַאכָאנ ןעטַאנָאמ עכילטע טָאה רעי

 -גידנעעג ַא ןעסעגרַאפ לָאמ עלַא טָאה רע איוו ,ןעסעגרַאפ טָאה רע ; דליב ןעגיזָאד

 סָאד טָאה ןוא םהיא ףיוא ןעקוק וצ טבעילעג טינ ו?יפא .טָאה רע ,דליב ןעט

 ןא ןופ ךוזעב םעד ףיוא טרַאװעג טָאה רע לייוו ,ראפרעד זיולב טלעטשעגסיוא

 | .ןעפיוק טלעוועג דליב םעד דארג טָאה רעכלעוו ,רעדנעלגנע

 | .טגָאזעג רע טָאה -- דויטע רעטלַא ןַא ,ױזַא ךיז זיא סָאד --- = | |

 לעפתנ ךיוא זיא רעכלעיו ,וועשטשינעלאג טגָאזעג טָאה -- !{ טוג איוו --- |

 .רליב ןופ טייקגיטכערּפ רעד ןופ ןערָאװעג

 .סעדנעוו טימ שיפ ןעגנַאפעג טסוק ןופ ןעטאש ןיא ןעבָאדה ךעלנניא ייווצ |

 ,רערעדנַא רעד ; עדנעוו איד ןעפראוורעפ סָאװ רונ טָאה רעטסטלע רעד ,רענייא

 ןעטלערוקוצ ןעדנַאלב םעד טרַאּפשעגנָא ,זָארג ן'פיוא ןעגעלענ זיא ,רערעגנוי ַא

 -ַאוו ןיא טקוקעג ןעגיוא עיולב עטבַארטרעפ טימ טָאה ןוא דנעה איד ףיוא ּפָאק

 ? טכַארטעג רע טָאה סָאװ ןעגעוו .,רעס -

 ןעווַאליַאכימ ןיא ןעפורעגסיורא טָאה רעכוזעב איד ןופ גנוקיצטנע איד

 ןעפורעגסיורא טינ ןעלָאז סע ,טַאהעג ארומ טָאה רע רעבָא ,גנוגערפיוא רעדיוו

 רַאפ ןעטלַאהעג רע טָאה סָאד ןוא טייהנעגנַאגרעפ רעד ןופ ןעלהיפעג איד ןערעוו = |
 רעכוזעב איד ןופ טייקמַאזקרעמפיוא .איד ןעהיצבָא טלָאװעג טָאה רע ; טסיזמוא
 -רעפ וצ ,ןהָאטעג גערפ ַא טָאה יקסנָארוװ רעבָא .דליב ןעטירד ַא ףיוא ןענַאד ןופ

 טרעדורוצ ןיוש זיא רעכלעוו ,ןעוַאליאכימ רַאפ .דליב ןעגיזָאד םעד טינ רע טפיוק

 ןעוועג רלעג ןעגעוו דייר איד זיא ,רעכוזעב| איד ןופ גנוקיצטנע רעד ןופ ןערָאװעג

 .םהענעגנַאנוא רהעז טציא
 . טצעזעג ֹוָאליַאכימ ךיז טָאה ,ןערהָאפעגקעװַא .ןענייז רעכוזעב איד ןעוו

 לבש ןיא ךיז ייב טָאה ןוא .סוטאליּפ רָאפעב םוטסירק, ןופ דליב םעד ןעגעג
 "עג ןעבָאה סע סָאװו רעדָא ןערָאװעג טגנַאזעגסיורא זיא סע סָאװ טלָאהרעדיװ

 -עג םהיא רַאפ זיא סָאװ סָאד : רַאברעדנָאז ןוא ,רעכוזעב איד ןעגָאז וצ טניימ

 וצ גיטכיוו טרעהעגפיוא םהיא ראפ טָאה ,ןעוועג אד ןענייז ייז ןעוו גיטכיוו ןעוו

 ןעקוק ןעביוהעגנָא טציא טָאה רע .טציא גנוטיידעב עדעי ןערָאלרעּפ טָאה ןוא ןייז

 -ָאקלָאפ רעד ןיא טגייצרעביא רהעמ ךיז טָאה רע ןוא גיוא-רעלטסניק ןייז טימ

 ,דליב ןופ טייחנעמ

 ןעמונעג טָאה רע .ױזַא טינ ןעוועג סעּפע זיא זיולב סופ סע'סוטסירק

 טָאה ,סופ איד גידנעטכיררַאפ .טײברַא רעד וצ ןעמונעגוצ ךיז טָאה ןוא ערטילאּפ

 / ןיא ןַאהַאי ןופ רוגיפ רעד ןיא ןעקוקנייא טציא ךיז ןעמונעג רעהפיוא ןהֶא רע

 זיא עכלעוו רעבָא ,טקרעמַאב טינרָאג ןעבָאה רעכוזעב איד עכלעוו ,דנורג"רעטניה

 -ייוו ןעמהענ טלעוועג ךיז טָאה רע .סייוו רע איוו ,טייהנעמַאקלָאפ עטסכעה איד

 טנערעגפיוא לעיפוצ טלהיפעג ךיֹז רעבָא .טָאה רע ,רוגיפ- רעגיזָאד רעד וצ רעט
 טלַאק ץנַאג ןעוועג זיא רע ןעוו ןעטייֿברַא טנעקעג טינ לָאמ ןייק טָאה רע .וצרעד

 . ,טגערעגפיוא ןוא טציהרע לעיפוצי .ןֶעוועג ןיא ,רֶע ןעוו ךיוא איו גיטליגכיילג .ןוא
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 וצ ןעוועג ךילנעמ זיא םהיא רַאפ רעכלעוו ףיוא ,הנרדמ ןייא ןעוועג זיולב זיא סע
 -עטסיינעב וצ טייקטלַאק ןופ עפוטש-סגנַאנרעביא רעד ףיוא זיא סָאד ,ןעטייברַא
 -רעפ טָאה ,טפַאשקנײב ןימ ַא טימ דליב ןופ ןעסירעגבא םיוק ךיז טָאה רע ,גנור

 ךיז וצ קעװַא רע זיא ,רעכילקילג ַא רעבָא ,רעדעימ ַא ןוא ךעלייל איד ןעגיוצ
 .ןיירַא זיוה ןיא

 ןוא טבעלַאב רעדנוזעב ןעוועג ןענייז וועשטשינעלאג ןוא ַאננַא ,יקסנָארוװ

 ןעגעוו טרערעג ןעבָאה ייז .םייהַא טרהעקעגקירוצ ךיז ןעבָאה ייז ןעוו ךעלהערפ
 טגַאלַאט ןייק זַא ,טלייהטרואעג ןעבָאה ייז .רעדליב ענייז ןעגעוו ןוא ןעװַאליַאכימ
 ?ייוו ןעלקיווטנע טנַאקעג טינ ךיז טָאה טנַאלַאט ןייז זא רעבָא ,טינ םהיא טלהעפ
 -האמ עשיסור ערעזנוא ןופ קילגנוא רעניײמעגלַא רעד -- גנודליב טלהעפ םהיא
 ןוא ןורכז ןיא ייז ייב ןעבילברעפ זיא ךעלנניא איד ןופ דליב סָאד רעבָא .רעל

 ! טכַארּפ ַא רַאפ סָאװ, ; רהיא ןעגעוו ןעביוהעגנָא רעדיוו ייז ןעבָאה לָאמ ןעדעי
 איו טינ רָאנ טהעטשרַאפ רע !ךַאפנייא ױזַא ןוא ןעננולעג םהיא זיא סָאד איוו

 ךליב םעד ףרַאד ןעמ ,ןעגיסעלכאנרעפ טינ סָאד ףרַאד ןעמ ,אי ! זיא סָאד טוג
 .יקסנארוו טגָאזעג טָאה ,"ןעפיוק
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 טמיטשעגנייא טָאה ןוא דליב ןייז ןיקסנָארוװװ טפיוקרעפ טָאה ווָאליַאכימ
 ןעמוקעג רע זיא גָאט ןעטמיטשעב םעד ןיא .ןַאננַא ןופ טערטרָאּפ ַא ןעלהאמ וצ
 ןיוש טשאררעביא ןעמעלַא טָאה טערטרָאּפ רעד .טײברַא איד ןעביוהעגנָא טָאה ןוא
  טייקבכילנהע רעד טימ זיולב טינ ,ןיקסנָארוװ סנרעדנוזעב ,סנַאעס ןעטפניפ םעד ייב
 / "עג ווָאליאכימ סָאד טָאה איוו ,רַאברעדנַאז .טייקנהעש רעדנוזעב רעד טימ רונ
 ןוא ןענעק איז ףרַאד ןעמ , .טייקנהעש ערעדנוזעב ענעי רהיא ןעניפעגסיוא טנעק
 -בעיל ןעגיזָאד םעד ןעניפעג ןענָאק לָאז ןעמ זַא ,טבעילעג בָאה ךיא איו ,ןעבעיל

 ?הָאוובֶא ,יקסנָארװ טכַארטעג טָאה "רהיא ןיא קורדסיוא ןעגיצרַאה ןוא ןעכיל
 ןעגיזָאד םעד ןעגעוו ךיז טסואוורעד טערטרַאּפ ןעניזָאד םעד ןוֿפ טשרע טָאה רע
 יזַא ןעוועג זיא קורדסיוא רעגיזָאד רעד רעכָא .קורדסיוא ןעניצרַאה ,ןעכילבעיל
 ייז זַא ,ןעזיוועגסיוא טָאה ערעדנַא רַאפ ךיוא ןוא םהיא רַאפ זַא ,ךילטייהרהאוו
 : -.טנעקעג גנַאל ןיוש םהיא ןעבָאה

 בָאה ןוא טיײברַא רעד טימ םורַא טינ ךיז גָארט ךיא טייצ לעיפיוו ---
 ַא טָאה רע ןוא -- טערטרָאּפ ןייז ןעגעוו טזערעג רע טָאה -- טכַאמעג טשינרָאג
 ,קינכעט טסייה סע סָאװ טָא .טלהָאמעגבָא טָאה ןוא ןהָאטעג קוק

 רעכלעוו ,וועשטשינעלאנ טסיורטעג םהיא טָאה -- ןעמוק טעוװ סָאד -- |
 טיג סָאװ ,גנודליב ךילכעזטּפױה ןוא טנַאלַאט טָאה יקסנָארװ זַא טקניידעג טָאה
 ןיא טגייצרעביא ןעוועג זיא וועשטשינעלַאנ .טסנוק ףיוא גנואיושנא ערעכעה ַא
 -נא סיקסנָארוװו טפראדעג טָאה רע לייוו ,רַאפרעד טסנוק-יירעלהאמ סיקסנָארוװ
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 ןַא טלהיפעג טָאה רע ןוא ,ןעקנַאדעג ענייז ןוא ןעלקיטרַא ענייז ןופ גנונעקרע
 .ךילטֿפַאשניימעג ןייז ףרַאד גנונעקרענַא ןוא םיחבש

 | אצצאלאפ ןיא ןיקסנָארוװ ייב ְּךֶאְנ רעדנוזעב ןוא ,זיוה ןעדמערפ ַא ןיא -- '!
 זיא רע ; אידוטס ןיא ךיִז ייב סלַא ,שנעמ רעדנַא ןַא רָאנ ןעוועג ווָאליַאכימ זיא
 וצ ןיא ןייז וצ ןעבָאה ארומ/ טלָאװ רע איוו ױזַא ,ךילפעה רעדנוזעב ןעוועג
 טָאה רע .טריטקעּפסער טינ טָאה רע עכלעוו ןעשנעמ טימ ןעגנוהיצעב עטנעהָאנ
 טינ םהיא טָאה ַאננַא לָאמ לעיפיוו ןוא "טכיולכרוד רעייא ,, ןיקסנָארוװװו ןעפורעג
 רעג זיא ןוא ןעבילבעג טינ לָאמ ןייק רע זיא ,גאטימ וצ ןעביילב וצ ןעדַאלעגנייא
 -עב ןעטלַאהרעּפ ךיז טָאה ַאננַא .טינ רעטייוז ןוא . ,ןעסנַאעס רַאפ זיולב ןעמוק
 רַאבקנַאד ןעוועג םהיא זיא ןוא ערעדנַא וצ רעדייא רהעמ ,םהיא וצ דלימ 'רעדנוז
 טימ סלַא רהעמ םהיא וצ ןעטלַאהרעפ ךיז טָאה/ יקסנָארוװ .טערטרַאּפ רהיא רַאפ

 ןעגעוו ןעגנוניימ סרעלטסניק םעד טימ טריסערעטניא ךיז טָאה ןוא טייק קכילפעה
 וצ טייהנעגעלעג ןייק טגיסעלכַאנרעפ טינ טָאה וועשטשינעלאג .טערטרָאּפ ןייז
 טָאה ווָאליַאכימ רעבָא .טכנוק ןעגעוו ןעגנוניימ ענייז טימ ןעוװוָאליאכימ ןערהעלעב
 .-יפב ענייז ןופ טלהיפענ טָאה ַאננַא ,ךיילג ןעמעלַא ייז וצ טלַאק ןעטלַאהרעפ דךיז
 ןעדיימוצסיוא ןעהעזעג רעבָא טָאה ,רהיא ףיוא ןעקוק וצ טבעילעג טָאה רע זַא ,ןעק

 .ןעדייר וצ רהיא טימ
 ןייז טימ ןוא טייקנעטלַאהעגקירוצ ןייז טימ ווָאליאכימ זיא ןיימעגלַא ןיא

 -עג ןעלעפעג םינ רהעז ייז ,טייקכילדנייפ טעמכ ,טייקטלַאק רעמהענעגנַאנוא
 .איד סָאװ ןעוועג ןרעג ןענייז ייז .רעטנהענ טנעקרעד םהיא ןעכָאה ייז ןעוו ,ןערָאװ
 טערטרָאּפ רעלָאפטכַארּפ א ןעבילבעג ןזיא ייז ייב ,טגידנעעג ךיז ןעבָאה ןעסנַאעס

 .-יימ ַא טגָאזעגסױרא טָאה וועשטשינעלאג .ןעמוק וצ טרעהעגפיוא טָאה רע ןוא
 ָאה גנוניימ .עגיזָאד איד } : .ןיקסנָארװ ןעוועג אנקמ טושּפ .טָאה ווָאליַאכימ זַא ,גנונ

 יו .טַאהעג עלַא ייז ןעב
 מ נַאלַאט טציזעב רע םוראוו ,טינ רע זיא אנקמ זַא ,ןענעכער רימָאל ---|

 ַא ,ןַאמ רעכייר ַא ןוא עטיווס רעכילרעזייק ןופ ןַאמ א סָאװ ,טקניירק םהיא רעבָא
 רעדנוזעב ןהֶא רָאג לָאז (ןעטכַאדעג טינ ןעכַאז עכלעזַא ךָאד ןענָאק ייז) ףַארג
 - בוא ,ןעבעל ןעצנַאג ןייז ןעבעגעגקעווַא טָאה רע סָאװ ףיוא סָאד ןעציזעב ,,הימ

 עכלעוו ,גנודליב איד ,אנקמ רע זיא ךילכעזטּפױה ,םהיא { ןופ רעסעב ךָאנ ןעּפַאש טינ
 || ,טינ טציזעב רע

 | ןיִא ךיז ייב' ףעיט / רעבָא ;ןעװַאליַאכימ| טנידייהטרעפ 'טאה יקסנָארוװ |
 -רָאּפ סַאננַא .טגָאזעג טָאה וועשטשינעלאג איו טביולגעג ךיוא רע טָאה ןעצרַאה
 םהיא טָאה ,רוטַאנ רעד ןופ ןעלהָאמעג ןעבָאה ווָאליַאכימ ןוא רע עכלעוו --- טערט
 ,סווָאליַאכימ זיב יירעלהאמ ןייז ןופ דעישרעטנוא םעד ןעזייוו טפרַאדעג ךיז טכוד
 ןיוש טערטרַאפ סווָאליַאכימ ךָאנ טָאה רע .ןעהעזעג טינ סָאד טָאה רע רעבָא

 -יא טציא ןיוש זיא סָאד זַא גידנעסילשעב ,םענייז ןעגידנעי וצ טצעזעגטרַאֿפ טינ
 -לעטימ ןּופ ןעבעל םעד ןופ דליב ןייז טציא טצעזעגטרָאֿפ רונ טָאה רע .גירעב
 -רָאפ זיא רענייז דליב רעגיזָאד רעד זַא ןעסָאלשעב עֶלַא ןעבָאה יז ןוא ,רעטלַא

 איד ןופ .רעדליב- טסנוק איד וצ טייקכילנהע רהעמ טַאהעג טָאה רע ?ייוו ,ךילפערט
 / ,רעדליב סווָאליַאכימ סלַא ,םרעטסיימ עטלַא
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 ךיז ןעבָאה ןעסנַאעס איד סָאװ ןרעג רחעז ןעוועג זיא ןיילַא ווָאליַאכימ
 םגה ,ןעגנורהעלעב סוועשטשינעלאג ןערעה טינ רהעמ ּףרַאד רע ןֹוא טגידנעעג
 ןעמ זַא ,טסואוועג טָאה רע .טרעטסייגעב קרַאטש םהיא טָאה טערטרַאּפ סַאננַא
 -האמ ןיא גידנעלעיּפש טייצ ןייז ןעביירטרעפ וצ ןיקסנָארוװ ןעטָאברעּפ טינ ןָאק

 טכער א ןעבָאה ןעטנַאטעליד עלַא איוו יקסנָארװ זַא ,טסואווענ טָאה רע ; יירעק
 ןעמ  .םהענעגנַאנוא ןעוועג זיא םהיא רעבָא ,טלעפעג ייז סָאװ סעלַא ןעלחאמ וצ
 -וק ןוא סקַאװ ןופ עּפוּפ עסיורג ַא ךיז רַאפ ןעכַאמ ןעשנעמ א ןעטָאברעּפ טינ ןָאק
 -בעילרעפ א וצ ןעמוקענ עּפווּפ ןייז טימ טלָאװ שנעמ ַאזַא ביוא רעבָא .איז ןעש
 ןפוא ןעבלעזמעד ףיוא עּפוּפ ענעסקַאװ ןייז ןעלטרעצ ןעמונעג ךיז טלָאװ ןוא ןעט

 ןעטבעילרעפ םעד טלָאװ ,טבעיל רע עכלעוו ,איד טלעטרעצ רעטבעילרעפ רעד איו
 טָאה רע ןעוו ,ןעוָאליאכימ ייב ןעוועג זיא להיפעג אזַא .םהענעגנַאנוא ןעוועג !

 -רעפ ,ךילרעכעל ןעמוקעגסיוא סע זיא םהיא ; יירעלהאמ סיקסנָארװ ןעהעזענ
 יי | : | .דנעגידיילעב ןוא ךילסור'ז

 -לעטימ ןופ ןעבעל םעד רַאפ ןוא יירעלהאמ ןופ גנורעטסייגעב סיקסנָארוװ

 ןיא טַאהעג רע טָאה קַאמשעג ?עיפ יוזא ףיוא .גנַאל םינ טרעיודעג .טָאה רעטלַא
 פעקנוד טָאה רע .טגידנעעג טינ ,ןעטימ ןיא רעסעב דליב םעד ןעזאל וצ טסנוק
 ןופ ןעקרעמ טנָאקעג טינ טביילעיפ טָאה ןעמ עכלעוו ,תונורסח איד זַא ,טלהיפעג

 טימ .טגידנעעג ןַײז טעוװ דליב סָאד ןעוו טלוב רהעז ןעהעז ךיז ןעלעוו ביױהנָא
 -עג טָאה רעכלעוו ,ןעוועשטשינעלאנ טימ סָאװ ,עבלעזסָאד ןעוועג זיא םהיא
 גידנעמש ןיילַא ךיז טָאה ןוא ןעגָאז וצ סָאװ טינ ךילטנעגייא טָאה רע זַא ,טלהיפ
 -ויִצ טינ ךָאנ זיא קנַאדעג ןייז זַא ,ט'הנעט'עג טָאה רע סָאװ ,טימרעד טרַאנעגבָא
 ןיא וועשטשינעלאג דנערהעוו רונ ,לַאירעטַאמ טלעמַאז רע זַא ,ןערָאװעג ניט

 -קַארַאכ םענעסָאלשטנע ןַא טימ ןעוועג יקסנָארװ זיא ,טקניירקעג ןעוועג ןופרעד
 : : / .ןעמראווענקעװוַא סע טָאה ןוא רעט

 נָא סאננַא ןוא ןעבעל ןייז טָאה גנוגיטפעשַאב .רעגיזָאד רעד ןהָא רעבָא = |

 ,טרָאטש רעשינעילַאטיא רעד ןיא גילייווגנַאל ייז רַאפ ךיז ןעזייוו ןעביוהעג

 ֿלָאמַא טימ טָאה ןעדייב ןיא .גנושיוטטנע ןייז ןופ טרעדנואוועג ךיז טָאה ַאננַא

 איד ףיוא ןעקעלפ ,גיצמוש ןוא טלַא ןעהעזוצסיוא אצְצאלאּפ רעייז ןעביֹוהעגְנָא

 -ךאק איד ןופ רוטאקוטש עטלעקערבעגבָא ,ןעליד איד ףיוא ןעטלַאּפש ,ןענידראנ
 -עפָארּפ רעשינעילַאטיא רעד ,וועשטשינעלאג ךיוא ייז טָאה ןעסערעד ןוא ןעזינ
 םעד ןערעדנע וצ גיטיונ ןערָאװעג זיא סע זַא ,רעדנעזייר רעשטייד רעד ןוא רָאס
 ןיא = .דנַאל וצ ןענהָאװ ,דנַאלסור ןייק ןערהָאפ וצ ןעטָאלשעב ןעבָאה יז .ןעבעל
 ךיז לָאז יקסנָארוװ ,עלייוו א ךיז ןעלעטשוצבָא טנעכערעג ייז ןעבָאה גרובסרעטעּפ

 םעד .ןהוז רהיא טימ ךיז ןעהעז ַאננַא ןוא רעדורב ןייז טימ ןעלייהטוצ ןענָאק
 -םייה רעד ,קעטנָאיאמ ןעסיורג .סיקטנָארװ ןיא ןענניירברַאפ ייֵז ןעלעוו רעמוז
 וי ר - ,סיקסנָארוז איד ןופ טרָא
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 -עג ןיא רע .הטארייהרעפ ןעוועג זיא ןיוועל איוו טָאנָאפמ רעטירד רעד

 ןוא טירש רעדעי ףיוא .טרַאוװרע טָאה רע איוו ױזַא טינ רָאנ רעבָא ,ךילקילנ ןעוו
 -עג רע טָאה טיִרְט רעדעי ףיוא .סעיינ סעּפע ןופ ןערָאװעג טשיוטנע רע זיא טירט

 איוו ןעקוק וצ האנה טָאה רעכלעוו ,שנעמ ַא ןעלהיפ טלָאװ סע סָאװ ,סָאד טלהיפ
 ןילַא ךיז טלָאװ ,לעכייט ן'רעביא עלעפיש א ךילקילג ןוא ךיילנ טמיווש סע
 נינייוו ְךֶאֹנ זיא סע זַא ,ןעהעזרעד טָאה רע ,לעפיש ןיא טצעזענניירא ךָאנרעד

 ןיהָאוו ,ןעניז ןיא ןעבָאה ךָאנ ףרַאד ןעמ --- ךיז ןעלקָאש טינ ןוא ךיילג ןעציז וצ
 *נהעוועג טינ זַא ןוא ,ןרעדור ףראד ןעמ ןוא רעסַאװ זיא ןעטנוא זַא ןוא ,ןעמיווש

 ,טכייל ןיא ףיורעד ןעקוק זיולב זַא ;ןופרעד ןָאהט העוו ןָא ןעביוה דנעה עמ
 .רעווש רהעז רעבָא זיא ,החמש וליפַא טגניירב סָאד ןָאהט ןיילַא רעבָא

 איד ףיוא ,ןעבעלדןעילימַאפ ןעדמערפ ףיוא לָאמַא ןעקוק טנעלפ רע ןעוו
 -רַאה ןיא ךיז ייב רונ רע טגעלפ ,טכוזרעפייא ,יירענירק ,תונאד עניילק עלעיפ -

 סעלַא סָאד טעװ הטארייהרעפ ןייז טעװ רע ןעוו .גנוטכַארעפ טימ ןעלכיימש ןעצ
 -רעסיוא וליפַא רונ ,ןעגנונייצרעביא ענייז טיול זיולב טינ ,ןייז טלָאמעג ןענָאק טינ

 ןעבעל-ןעילימַאפ סָאד איוו ױזַא ןעהעזסיוא טינ ןעבעל-ןעילימַאפ ןייז טעוו ךיל
 יורפ רעד טימ ןעבעל ןייז ךיז טָאה ,םעד טַאטשנַא ,גנילצולּפ ןוא .ערעדנַא ןופ

 ְךיִז ןיא ןעטלַאהטנע טָאה טרהעקרַאפ רונ ,שרעדנַא טעטלַאטשעג טינ רונ טינ !

 ;טעטכַארעפ ױזַא רעהירפ טָאה רע עכלעוו ,ןעטייקניניילק עדנעטיידעבנוא עלַא

 עניטכיוו ַא !טמוקעב ןעטייקגיניילק עלַא איד ןעבָאה ןעליוו םענעגייא ןייז ןעגעג

 -י .גנוטיידעב
 -ןעיקימאפ טָאד טלעטשעגרָאפ רעהירפ ךיז רע טָאה טײלסנַאמ עלא איו

 טרעטשעג טינ ךַאז ןייק ןופ ףרַאד סָאװ ,עכעיל ןופ גונעת םעד סא זיולב ןעבעל
 רעד ךָאנ ןוא טייברא ןייז ןהָאט טפרַאדעג רע טָאה דנַאטשרעפ ןייז טיול .ןרעוו
 סָאד ןוא ןייז טבעילעג ףרַאד איז .עבעיל רעד ןופ קילג םעד ןיא ןעהור טייברא

 ךיוא ףרַאד איז זא ,ןעסעגראפ ,טײלקנַאמ עלא איוו ,רעבָא טָאה רע .כעלא זיא
 -כערּפ עגיזָאד יד ,איז ןָאק ױזַא איוו ,טרעדנואוועג ךיז טָאה רע ןיא .טײברַא ןעבָאה

 ,ןעטכַארט הנותח רעד ךָאנ געט עטשרע איד ,ןיוש ךיילג יטיק עשיטעָאּפ ,עניט |
 -נא רַאפ סעקאיפוט ןעגעוו ,לעבעמ ןעגעוו ,רעכוטשיט ןעגעוו ןעגרָאז ןֹוא ןעקניידעג

 .וו .ז .א ,גאטימ ןעגעוו ,רעכוק א ןעגעוו ,ץַאט א ןעגעוו ,טכעג ענעדהָאפעג

 טָאה איז ןעוו ןערָאװעג טשאררעביא רע זיא ןתח א ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו
 וצ ןעסָאלשטנע רעסעב טָאה ןוא דנאלסיוא ןייק ןערהָאפ וצ ןופ טגָאזעגנבָא ְךיִז
 -עטשראפ ךיוא סעּפע טלָאװ איז איוו יוזא דנאל וצ קעטנָאיַאמ רעייז ןיא ןערהָאפ
 -עג ךיז טָאה רע .עבעיל רהיא רעסיוא ,סערעדנא סעּפע ןופ ,טפַאשטריוװ ןופ ןעה

 -יוא סערעדזנַא ןעגעוו ןעטכַארט רָאג ןָאק איז סָאװ ןופרעד טגידיילעב סעּפע ןענופ
 וליפא טָאה רע ,גיטיונ רהיא ראפ זיא סָאד זא ,ןהעזעג טָאה רע רעבָא .עבעיל רעס
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 וצ ךיוא טַאהעג האנה רע טָאה איז גידנעבעיל רעבָא ,סָאװ ראפ ןענַאטשרעּפ טינ
 -רעטנוא טָאה ןוא ןעטייהנעגעלעגנא עכילזיוה איד ראפ ךיז טגרָאז איז איוו ןעהעז
 רעמיצ רהיא ןעבילקענוצ טָאה יז יוװ ,לעבעמ איד טלעטשוצ יז איוו ,טלעכיימשעג

 איז איוו ,ןיללאד ראפ ,טסענ ראפ ןרעמיצ טכירעגנייא טָאה איז איוו ,םענייז ןוא
 ךיז טָאה איז יו ,ןעכָאק לָאז רע גָאטימ ראפ סָאװ רעכוק םעד טגָאזעגנָא טָאה

 ןעגיטפעשעב טינ ךיז לָאז עטצעל איד ,אנווָאליַאכימ איפַאנַא טימ טרעּפמַאהעג
 איז ןעוו ,זיא יִז ךילבעיל איוו ןעהעז וצ טאהענ האנה טָאה רע .;ןענָאיזיוװָארּפ טימ
 ןוא גידנעכַאל ןוא גידנענייוו ןיירא םהיא וצ טמוק איז איוו ,טעווע'תיבה-לעב

 ףיוא ןעקוק וצ טנהעוועג ץלא ךָאנ זיא אשאמ לעריימיטסניד רהיא זא ,טרהעלקרע
 .עט'תיבה-לעב א סלא טינ רענייק יז טנלָאפ םורַאד ןוא ןייליירפ ףיוא איוו רהיא
 זא ,טכארטעג טָאה רע ןוא ראברעדנָאז ןוא ךילבעיל ןעהעזעגסיוא סָאד טָאה םהיא
 ,םעד ןהֶא ןעמוקסיוא טנַאקעג רעסעב ךיז טכוד טלָאװ ןעמ

 -רָאפ זיא סאוו ,גנורעדנע ןופ ?היפעג םענעי ןופ טסואוועג טינ טאה רע
 ךיז טנעלפ רהיא ןעוו ,םייה רעד ןיא ,רעהירפ איוו םעדכָאנ ,רהיא ןיא ןעמוקעג

 ןעבָאה ןענעק םינ טנעלפ איז ןוא סעקרעקוצ רעדא סאווק טימ טיורק ןעלעווראפ

 . פיו איז איוו ױזַא סעֶלַא ןעלהעפעב ךָאד איז ןעק טציא ןוא ,סָאד טינ ןוא סָאד טינ
 פיוו איז ?עיפיוו דלענ לעיפ יױזַא ןעבענסיוא ,ןעטקעפנַאק סנעפיוה עצנַאנ ןעפיוק
 | .סקעּבעג-רעקוצ ?יוו יז ?עיפיוו ןעלעטשעב ןוא

 -עב וצ ןעמוק סעוו רהיא וצ יו ,טמסיורטעג טציא איז טָאה החמש טימ
  ףניק ןעדעי ראפ ןעלעטשאב טציא טעוו איז איוו ,רעדניק איד טימ יללאד ךוז
 טָאה איז איוו ןעצעשכָא טעװ יללאד | וא ,בעיל טָאה סע איוו ךעלטרעט עכלעזַא

 טאה איז .ךיז וצ ןעגיוצעג רהיא טָאה טפאשטריוו עגיזיוה יד .טכירעגנייא סעלַא
 ןעטכַאלפענ סָאה איז ןוא גנילהירפ דלאב ןָא טמוק סע זא ,טלהיפעג וויטקניטסניא
 וצ איוו טייצ רעבלעזרעד ןיא ךיז טנערעלעג טעּפמיא טימ טָאה ןוא טסענ רחיא
 -יא סניוועל ןופ טרהעקראפ ןעוועג זיא סאוו ,גרָאז עכילניילק עגיזָאד יד .ןעטכעלפ
 איד ןופ ענייא ;עוועג זיא ,טייצ רעטשרע רעד רַאפ קילג ןערעכעה ןעגעוו לַאעד
 טאה רע סאוו ,ןייז טגרָאזעב רהיא ןופ טייקכילבעיל עניזָאד איד ןוא ,ןעגנושיוטנע
 .ןעגנורעביוצעב עיינ ענייז ןופ ענייא ןעוועג זיא ,ןעבעיל טינ טנעקעג טינ

 -על .ןעיירעּפמאה ןעוועג ןענייז גנורעביוצעב ןוא גנושיוטנע עטייווצ איד
 ןייז ןוא םהיא ןעשיווצ זא ,ןעלעטשרָאפ טנעקעג טינ להָאמ ןייק ךיז טָאה ןיוו
 ןוא ,גנוטכא ,טייקכילטרעצ ,עבעיל רעסיוא ןעגנוהיצעב ערעדנַא ןייז ןעלָאז יורפ
 איז זא ,טייוו יוזא ןוא ,טגירקוצ ךיז ייז ןעבאה געט עטשרע יד ןיוש ,גנילצולּפ
 ךיז זיולב טבעיל רע זא ,טינ איז טבעיל רע זא ןעפראוװעגרַאפ ןיוש םהיא טָאה
 ,טנייוואוצ ךיז טאה ןוא ןיילַא

 -האפעגקעווא זיא ןיוועל סאוו ,ןופרעד ןעמוקעג זיא געירק רעטשרע רעייז
 טאה ןוא ףרָאד רעטנעהָאנ ןיא ןעטייהנעגעלעגנא עכילטפאשטריוו ענייז ןעגעוו ןער
 תמחמ ךיז רע טָאה טניטעּפשרעפ ןוא ,רעגנעל עדנוטש עבלַאה ַא טימ טמַאזרעפ
 "יג ןעמוק וצ םוא געװ ןערעטנעהָאנ ַא ןעביילקסיוא טלאוועג טאה רע סאוו ,םעד
 -עוו זיולב גידנעטכארט םייחא ןערהאפעג זיא רע ,טעשזדנַאלברעּפ טאה ןוא רעכ
 -וקעג זיא רע רעטנעהָאנ סאוו ןוא קילג ןייז ןעגעוו ,עבעיל רהיא ןעגעוו ,רהיא ןעג
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 ןיא רע .רהיא וצ טייקכילטרעיצ ןייז טמאלפוצ םהיא ןיא ךיז טָאה רהעמ ץלא ,ןעמ
 ךָאנ ןיא סאוו להיפעג ַא .ןוא להיפעג ןעניזָאד םעד טימ רעמיצ ןיא ןעפָאלעגניירא
 יד וצ ןערהאפעג זיא רע ןעכלעוו טימ ,להיפעג סאד סלא רעקרַאטש לעיפ ןעוועג
 / *יורט ַא טנעגעגעב םהיא טאה גנילצולּפ ןוא .דנאה רהיא ןעטעב סעקצאברעשטש

 .ןהעזעג טינ להָאמ ןייק רעהירפ רהיא ןיא טָאה רע ןעכלעוו ,קורדסיוא רעזייב-גירע

 .ןעסיוטשענבָא םהיא טאה או ;ןעשוק טלאוועג איז טאה רע

 | | ? ריד טימ זיא סאוו---

 -גיטפיג ןייז גידנעלעוו ,ןעביױהעגנָא איז טָאה ...ףילהערפ זיא ריד --
 יי י | | | .גיהור

 ןעביֹוהעגנָא ךיז ןעבָאה ,?יוס רהיא טנעפעעג רונ טאה איז איוו רעבָא

 יז טאה סע סָאװ סעלא ןופ ,טכוזרעפייא רעניניזנוא ןופ עפריוורָאפ ןעסיירפיורא
 .רעטסנעפ םייב דלודעגנוא טימ גידנעציז עדנוטש רעבלאה רעד ןיא טרעטראמעג
 .טינ טאה רע סאוו ,רהָאלק ןענַאטשרעּפ ?הָאמ ןעטשרע םוצ רע טָאה טשרע ָאד
 טאה רע .עכריק רעד ןופ טרהיפעג הּפוח רעד ךָאנ איז טאה רע ןעוו ,ןענַאטשרעּפ

 טינ ךיוא סייוו רע זא רונ ,םהיא וצ טנעהָאנ זיולב טינ זיא איז זא ןענַאטשרעּפ
 רעד ןיא ךיז טאה רע .רע ןֶא ךיז טביוה סע ואוו ןוא איז ףיוא טרעה סע ואוו
 ןעק רע זא ,טלהיפרעד עגר רעבלעזרעד ןיא רעבָא טָאה ,טגידיילעב טונימ רעטשרע
 סעּפע טלהיפעג טאה !ע .אפונ רע סאד זיא איז זא ,רהיא ןופ טגידיילעב ןייז טינ
 ןעטניה ןופ פאלק ַא גנילצולּפ טמוקעב רע ןעוו ,טלהיפ שנעמ ַא סָאװ סעכילנהע
 זא ,ךיז רע טגייצרעביא ,ןענידלוש םעד ןעניפעג וצ םוא ךיז טרהעק רע ןעוו ןוא

 ןעמעוו ףיוא אטינ זיא ןייז סעכ ןיא זא ,ּפאלק ַא ןעבעגעג ךיז ןייֵלַא סאד טָאה רע
 םעד זיא סע איוו ןעליטשנייא ןוא ןענָארטרעביא זיולב סאד ףראד ןעמ זא ןוא
 .גָאטרעװ

 זיא ןוא דלוש רהיא טנעקרענַא טאה איז .ןעסָאלשעג ןעדעירפ ןעבאה יז
 האנה עטלעּפָאד עיינ א טלהיפעג ןעבָאה ייז ןוא םהיא וצ רעכילטרעצ ןערָאװעג
 ןעגנוסיוטשפיונוצ עכלעזא זא ,טרעטשעג טינ טאה סאד רעבָא .קילנ-סעבעיל ןופ
 ,טעטראוורענוא ,גנילצולּפ ץנאג ןוא ,טפָא רהעז ראנָאז ,רעטייוו ןעריסאּפ ןעלָאז
 רעד ןוא טגעלעגפיוא טונ ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא ןעוו .ןעטייקגיניילק רעביא

 ןעוו רעבָא ,טרעטשעג ןעוועג טינ ןעדעירפ רעייז זיא ,טגעלענפיוא טכעלש רעטייווצ

 -סױרַא ןענייז ,גנומיטש עטכעלש א ןיא ןעוועג עדייב ןענייז ייז זַא טריסַאּפ טָאה סע
 -רעד ןעבאה ייז זא ,ןעננוסיוטשנעמאזוצ עכילניילק ,עכילדנעטשרעפנוא ןעמוקעגנ

 .ןעמוקעגסיורא זיא ײרעּפמַאה איד סָאװ רעביא ןעקנעדענ טנעקעג טינ ןיילַא ךָאנ
 ייב ןעבעל ןופ דיירפ איד טָאה טמיטשעג טוג ןעוועג עדייב ןענייז ייז ןעוו ,תמא
 ןעוועג ייז ראפ טייצ עטשרע איד זיא ןיימענלא ןיא רעבָא .טלעּפָאדרעּפ ךיז ייז
 | | .ערעווש ַא רהעז

 יז ןעשיווצ ; טלהיפעג רעדנוזעב ךיז טָאה טייצ רעטשרע רעניזָאד רעד ןיא

 ,טייק יד רעהַא ןוא ןיהַא ןעּפוצ טלָאװ רעצימע איוו יוזא ,סעטגנערטשעננָא סעּפע
 ןעכלעוו ןופ ,טאנָאמ-גינָאה רעייז זיא ןיימענלא ןיא .ןעדנובעג ייז טָאה עכלעוו
 זיא רונ ,רענידנינָאה ןייק טינ רונ טינ ןעווענ ,טעטראוורע לעיפ יוזא טאה ןיוועל
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 | .ןעבעל ןעצנאג רעייז ןופ גנורעגיארע עטסנירדעינרע ןוא עטסרעווש איד סלא ןעבעילבעג גנורעניארע סנעדייב רעייז ןיא
 -ביילג ןעביוהעגנָא ךיז ןעבעל רעייז טאה ,אווקסָאמ ןופ טרהעקעג קירוצ ךיז ןעב -אה ייז איוו םעד ךָאנ ,הטארייה רעייז ןופ טַאנָאמ ןעטירד םעד ףיוא זיולב

 ,רעניסעמ

.8 

 .יחטכייר ןופ גנולקיווטנע רעלאמרָאנ ַא ןיא זא ,טניישעג טָאה םהיא .רוטלוקירגא ןופ ןעדאש וצ ץלא -- ןָאיצאלוקעּפס-ןעזרעב ןוא טידערק ,,לעדנאה-רוטקעפונאמ | ןופ גנולקיווטנע איד ,גָאטלױאוו ןופ גנולקיווטנע איד ,טדעטש איד ןופ ןָאיצאזיק -ארטנעצ יד עגלָאפ סלא טכארבעג ןעבאה עכלעוו ,ןענהאבנעזייא יד ךָאנ רעדניז -עב ,ַאּפָארייא ןופ ןָאיצַאזיליוויצ עכילרע סווא יד לַאמרָאננוא ןערָאװעג טפּפמיאעג -ןויא דנאלסור ןיא זיא םייצ רעטצעל רעד ןיא סאוו סאד ןעפלאהענטימ לעיפ טָאה טייקטמערָארעּפ רעגיזָאד רעד וצ זא רוג ,טלייהטרעפ ךיילג םינ זיא םוחטנענייא -רטַאל םסָאװ סָאװ ןופרעד זיולב טינ  סיורא טמוק טייקמערָא איד זַא ,ןעזיוועב טאה רע .דנאלסור ןיא ךיז טניפעג רוטלוקירגא רעכלעוו ןיא ,עגאל רעטכעלש רעד ןופ ןעכאזרוא יד ןעגעוו -- לעטיּפאק םעיינ ַא טציא ןעבעירשעג טאה רע 9 | ,טייברא רעד טימ רעטייוו ךיז ןעבעגוצבא הטרעוו ןענייז ןוא רהָאלק סלא ןענופעג ןענינגרעפ טימ רע טָאה עלעיפ רעבָא ,םערטסקע ווצ ןוא גירעביא ןעהעזענסיוא טציא םהיא ןעבאה קרעוו ןייז ןיא ןעקנַאדעג עגידרעהירפ ענייז ןופ עלעיפ .גיטכיל גינעטנייא ןייז םינ לָאז ןעבעל ןייז ידכ ,גיטיונ ןעוועג טייברא עגיזָאד יד םהיא ראפ ןיוש זיא טציא .רעט -םניפ וצ ןעבעל ןייז זיא טייברא רעגיזָאד רעד ןהֶא זא ,טלהיפעג רע טָאה רעהירפ ,גנוטער-סנעבעל ַא םהיא ראפ ןעוועג טייברא עגיזָאד איד זיא רעהירפ | .רערהעלק ךאז יד טהעז ןוא שרעדנא ןעצנאג ןיא ןיוש רע טקוק םוראד ןוא סערעדנַא סעּפע ףיוא ןעננאגעגרעביא טציא זיא טיוקמאזקרעמכ -םיוא ןייז ןופ טקנוּפלעטימ רעד זא ,טלהיפעג רעבא טָאה ,טייברא עגידרעהירפ ןייז טצעזעגטרצפ טאה רע .ןעפראוועגקעווַא םינ רע טָאה ,ןעגנורהיפנייא עכיל -טפאשטריוו עיינ ַא ןופ גנודנירגעב יד ןערהעלקרע ףראד רע ןעכלעוו ןיא ,קרעוו םעד טימ ןוא טפאשטריוו טימ ןעגנוגיטפעשעב ענייז .טייהנעזעוונא רהיא טלהיפ -עג דיירפ טימ טאה ,וא ןעבעירשעג טאה ןוא טכארטעג טאה רע .טפַאה עשילגנע טהענעגסיוא טָאה איז ןוא ,רעטאפ ןייז ראפ ןוא ןעדייז סניוועל ראפ ךָאנ טעניב -אק ןיא רעמיא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,ןאוויד םענרעדעל ןעטלא ןעניבלעזמעד ףיוא ,ןאוויד ןפיוא ןעסעזעג זיא איז ;גנורעניארע ןא סלא םהענעגנַא ןעוועג םהיא זיא עכלעוו ןוא טייצכָאה רעייז ְךָאנ םייצ עטשרע יד ןענארטעג טאה איז עכלעוו ,ריילק ענעליל-לעקנוד ענעי ןיא ןהָאטעגנָא ןעסעזעג זיא איז .ןעבעירשעג טאה ןוא שיט-ביירש םייב טעניבאק ןיא ןעסעזעג זיא רע .ךיז ראפ ןיילא ןענייז ייז סאוו ןרעג ןעוועג ןענייז ייז ןוא אווקסָאמ ןופ ןעמוקעג סאוו רונ ןענייז ייז

038 



 אנינעראק אננאה

 טאה ןעמ ןעוו ,ןאד טשרע ןעמוק ןעגנוניישרע עלא יד ןעפראד ,הנירמ א ןיא .רעמ

 קעװַא ןיוש סאד טָאה ןעמ ןעוו ,הימ גונעג טגעלעג קעווא ןיוש ,טייברא-דרע ףיוא

 ןיא ןיוש זיא טייברַא-דרע איד ןעוו סלַא פנעדעי ,גנַאג ןעגיטביר ַא ףיוא טרהיפעג

 .יוזא ,גיסעמביילג ןעסקאוו ףראד דנאכ ןופ טייקכייר יד ;ןעדנעטשמוא עטמיטשעב

 ןופ גנולקיווטנע איד ןעגאירעבירא טינ ןעלָאז םוהטכייר ןופ ןעגייווצ ערעדנַא זא

 ןיא דנאה ןעהעג ןעפראד ןעלטימ-סרהעקראפ ןופ גנולקיווטנע איד זא ;רוטלוקירגא

 טימ ןענהאבנעזייא ערעזנוא זא ןוא גנולקיווטנע רעלערוטלוקירגא רעד טימ דנַאה

 עשימָאנָאקע סלַא ןערָאװעג ןעפורעגסיורא טינ ןענייז ןעמוקעב ייז סָאװ דרע רעד

 "הירפ וצ ןענייז ןוא טייקגידנעווטיונ עשיטילַאּפ ַא סלַא רונ טייקגידנעוװהטיונ

 -םנע איד גידנעפורסיורא ןוא טפַאשטריװ-דנַאל איד גידנענַאירעביא .גיטייצ

 ןעזעוו-ןהַאבנעזייא ןומ גנולקיווטנע איד טָאה טידערק ןוא לעדנַאה ןופ גנולקיוו

 איד איוו סנייא ץלַא ,גילעטשרעטניה ןעביילב לָאז רוטלוקירגַא איד זַא טקריוועג

 יײמעגלַא רהיא ןערעטש טלָאװ היח .ַא ןיא דעילג ןייא ןופ גנולקיווטנע רעדנוזעב

 "סרהעקרַאפ ןופ ,טידערק ןופ גנולקיווטנע איד זיא ַאּפָאריײא ןיא ..גנולקיווטנע רענ |

 וםייצ רער ןיא ןעוועג ןענייז ייז לייוו גידנעווטיונ ןעוועג רוטקַאפונַאמ ןופ ,ןעלטימ

 ַא ןֶא ןעסיוטשעגבָא ןעבָאה ייז ?ייוו ,ןעדאש םכַארבעג זיולב ייז ןעבָאה זנוא ייב

 -- גנונדרַא-סעגאט רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עגַארפ עטכניטכיוו איד טייז

 א , .רוטלוקירגַא ןופ גנוטבירנייא רעד ןעגעוו ענַארפ איד

 ןוא ןעסעזענ איז זיא ,קרעוו ןייז ןעבירשעג טָאה רע סָאװ טייצ רעד ןיא = |

 ןעטלַאהרעפ ךיז טָאה ןַאמ רהיא םאזקרעמפיוא ךילריטַאננוא איו טכַארטעג טָאה

 וצ ןעוועג ךילדניירפ שיטקַאטנוא רהעז זיא רעכלעוו ,יקסראשט טסריפ ןעגנוי םוצ

 -- ,טכַארטעג איז טָאה -- גיטכיזרעפייא ךָאד זיא רע, .רהָאפקעוַא ן'רַאפ רהיא

 ןעוו ! גיטכיזרעפייא רע .זיא רימ ףיוא .זיא רע שירַאנ ןוא בעיל איו ! טָאג ןיימ

 רעכוק רעד רטאיּפ איוו ףערטעב ַאזַא רימ ייב ןטבָאה עלַא ייז זַא ןעסיוו טלָאװ רע

 יַאנ ןעטיור ןוא עציליטאּפ ןייז טימ םהיא ףיוא גידנעקוק ,טכַארטעג איז טָאה --

 ןופ םהיא ןעסיירוצכַא דָאש ַא וליפא ןזיא סע .םוהטנעגייא רהיא ףיוא איוו ןעק

 ףיוא ןהָאט קוק ַא ליוו ךיא ,ןעזייוועב ךָאנ טעװ רע רעבָא ,גנוגיטפעשעב ןייז

 לָאז רע זַא ,ליו ךיא ? םוזיא ףיוא קוק ךיא זַא ןעלהיפרעד רע טעוװ .םינּפ ןייז

 ,ןעגיוא איד טנעפעוצ רעטיירב טָאה איז ןוא "! ונ ,ליוו ךיא ...ןהָאֹמ רהעק ַא ךיז |

 | י | .קילב דהיא ןעקרַאטשרעּפ טימרעד גידנעלעוו

 ןעשלַאפ ַא טימ ןעצנע?ג ןוא טפַאז עצנַאג סָאד סיורא ןעהיצ ייז ,אי -- = }

 איז זַא גידנעלהיפ ןוא ןעביירש גידנערעהפיוא טלעמרומעג רע טָאה -- ץנַאלנ

 וי יי יי - ,טלעביימש ןוא םהיא ףיוא טקוק

 .גידנעביוהפיוא ןוא גידנעקכיימש ,ןהָאטעג גערפ ַא רע טָאה --- 4 סָאװ ---

 י יי 2 - ,ץַאלּפ ןופ ךיז

 .ןהָאטעג טכַארט ַא איז טָאה ,"טקוקעגמוא ךיז טָאה רע,

 ןעקוקמוא ךיז טסלָאז אוד טלעוועג בָאה ךיא ,טינ ךַאז ןייק ,טשינרָאג ---| .

 - איז סָאװ זנורב זיא רע וצ םינּפ ןייז ןיא ךיז גידנעקוקנייא ,טגָאזעג :איז טָאה ---

 | : 20 יי י- ..טרעטשעג םהיא טָאה
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 זיא רימ טסייה סָאד --- ! ןעמַאזוצ ןענייז רימ ןעוו זיא זנוא טוג איו ---

 ,קילג ןופ גידנענייש ןוא רהיא וצ גידנעהעגוצ טגָאזעג רע טָאה -- טוג)
 סרעדנַאזעב ,ןערהָאפ טינ ץענרע רהעמ לע ךיא ! טוג יוזא זיא רימ --

 ,טינ סיוועג אווקסָאמ ןייק ךָאנ
 ? טכַארטעג אוד טסָאה סָאװ ןעגעוו ןוא ---

 -- םינ ךיז רעטש ,ביירש העג .,ןיינ ,ןיינ ...טכַארטעג בָאה ךיא ? ךיא ---
 איד ןעדיינשסיוא ָאד ףרַאד ךיא ןוא -- ןעּפיל איד גידנעשטיינק ,טגָאזעג איז טָאה
 | ? טסהעז ,ךעלעכעל עגיזָאד

 .ןעדיינשסיוא ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ךעלערעש איד ןעמונעג טָאה איז
 "וצ טגָאזעג רע טָאה -- +טכַארטעג טסָאה אוד סָאװ ךָאד גָאז ,ןיינ --

 .רהיא וצ ךיז ;ידנעצעז

 ,אווקסאמ ןעגעוו טכַארטעג בָאה ךיא ? טכַארטעג בָאה סָאװ ךיא ,ךא ---
 | .ןעקַאנ ןייד ןעגעוו

  סָאד ,ךילריטַאננוא זיא סָאד ? קילג ַאזַא רעבָא רימ טמוק סָאװ רַאפ ---|
 ,רנאה רהיא גידנעשוק טגָאזעג רע טָאה -- טוג וצ זיא

 .רעכילריטַאנ ץלא ,רעסעכב סָאװ ,טרהעקרַאפ סיוא טמוק רימ ייב ---
 ַא גיטכיזרָאפ ,טגָאזעג רע סָאה -- עלעזיירג ַא ָאד זיא ריד ייב ןוא ---

 ןעוהט רימ ,ןיינ ,ןיינ .ָאד ,טסהעז .עלע ּפָאק רהיא נידנעבעג רהעק

 | ! סעּפע
 אמזוק ןעוו ןוא ,ןערָאוװעג טצעזעגטרָאפ םינ ןיוש זיא גנוגיטפעשעב רעייז

 איו ,ןעטייווצ ןופ רענייא ןעגנורּפשעגבָא עדייב ייז ןענייז ןעמוקענניירא זיא
 ,שיט ן'פיוא טגנַאלרעד ןיוש זיא עעהט זַא ,טעדלעמעג טָאה אמזוק .עטנידלושרעפ

 גערפ א םהיא ןיוועל טָאה -- ? ןעמוסענ ןיוש ןעמ זיא טדָאטש ןופ ןוא ---
 .ןהָאטעג

 .טסָאּפ איד טמהענוצ ןעמ .ןעמוקעג סָאװ רונ ---

 ,ףעירב איד ןעזעלרעביא ריד ןהֶא ךיא לעװ טינ זַא ,רעכיג עשז-םוק ---
 ,דנעה רעיפ ןיא ןעלעיּפש ןעלעוו רימ םוק ןוא

 -עגניירַא ,ןערעיּפַאּפ ענייז ןעמונעגפיונוצ ןיוועל .טָאה ןיילַא גידנעביילב
 ןוא טלעכיימשעג טָאה רע .ןעשַאוװעגנייא ךיז טָאה ןוא לעפטרָאּפ ןיא ייז טגייל
 ןייז ןיא סעטלעטרעצרעפ וצ זיא סעּפע .ּפָאק ן'טימ ןיילַא ךיז ןעגעוו טלעקַאשעג
 טָאה --- סינ גוט ןעבעל ױזַא , .ןעמהעש ךיז ףרַאד רע סָאװ רַאפ ,ןעבעל ןעניטציא
  בָאה ךיא ןוא טַאנָאמ יירד רעבירַא דלַאב ןיוש ןענייז טָא -- טכַארטעג ךיז רע
 בָאה ךיא סָאװ ,גָאט רעטשרע רעד ןעוועג זיא םנייה .ןהָאטעג טשינרָאג טעמכ
 טשרע ?ןעמוקעגסיורא זיא סָאװ ןוא ,טײברַא רעד רַאפ ןעמהענ טפורּפעג ךיז
 ןיא ,טייברא עכילנהעוועג איד וליפא .ןעפרָאװעגקעװא ךיילנ ןוא ןעביוהעגנָא
 ץעגרע העג ןוא טינ ץענרע רהֲאפ ךיא .ןעזָאלרעפ ךיוא ךיא בָאה ,טפַאשהטריוו
 ןיא איז ,ךילריטַאנ .,ןהָאט ןעביוהנָא ףרַאד ןעמ ,ןייז םינ ףרַאד יוזא ,ןיינ ,טינ|

 עכילנעמ ןיימ ןעטלַאהנָא ,רעטסעפ ןייז טפרַאדענ ןיילַא בָאה ךיא .גידלוש טינ
 ןוא ךיז ןענהעוועגנייא ױוזַא ןיילַא ךָאנ ךיא ןָאק טינ זַא םוראוו .טייקגיגנעהבאנוא
 "..,ךילדנעטשרעפטסבלעז ,גידלוש טינ זיא איז ...ןענהעוועגוצ ױזַא ךיוא איז
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 ןעכַאמ וצ טינ םענייש רעווש זיא ןעשנעמ םענעדעירפוצנוא ןַא רעבָא
 ' ,םהיא וצ רעטסטנעהָאנ רעד זיא רעכלעוו ,םעד סנרעדנָאזעב ןוא .,,עפריוורָאפ ןייק
 ן'םיוא ףיורא זיא ןעניוועל ןוא .טייהנעדעירפוצנוא ןייז ןיא גידלוש זיא רענעי זַא

 רהיא ןזיא גידלוש רעבָא ,גידלוש ןזיא איז טינ ליפא תמא זַא ,ןעניז

 -םוד רעגיזָאד רעד ,) גנוהיצרע עלַאוװירפ ןוא עכילכעלפרעביוא וצ ַא ,גנוהיצרע
 -בֶא טנַאקעג טינ סָאה רעבָא ,טלעוועג טָאה איז זַא ,סייוו ךיא : יקסרַאשט ,ּפָאק
 -עטניא עטסנרע ןייק טינ טָאה איז (.ךיז ןעלדניירפ לעיפוצ ןייז ןיא םהיא ןעלעטש

 ךיז טריסערעטניא איז .ןעציּפש-טפַאה ערהיא ןוא עטעלַאוט רהיא רעסיוא ןעסער
 טוהט איז .ןעזעל טימ יקיזומ טימ ,םירעיוּפ איד טימ ,טפַאשהטריוו רעד טימ טינ
 ."ןעדעירפוצ זיא ןוא טשינרָאג

 זא ןענַאטשרעפ טינ ראנג טָאר רע ןוא טלייהטרוארעפ סָאד טָאה ןיוועל
 רַאפ ןומ עכלעוו טייקגיטעהט ןופ טייצ רענעי וצ טשרע ךיז טגיטרעפרעפ איז
 ַא ,ןאמ רהיא וצ יורפ ַא טייצ רעבלעזרעד ןיא ןייז טעוו איז ןעוו ,ןעמוקנָא רהיא
 טָאה רע .רעדניק .ןעהיצרע ןוא ןערהענרע ,ןעגָארט טעװ ,זיוה ןיא עט'תיבהלעב

 . גידנעגיטרעפרעפ ןוא וויטקניטסניא טריּפשענ סע סָאה איז זַא ,ןענאטשרעפ טינ
 -עג טינ ףרואוורָאפ ןייק ךיז איז טָאה ,טייברא רערעווש רעגיזָאד רעד וצ ךיז

 סָאװ ןופ ,עבעיל רעד ןופ קילג ןוא טײקגיזָא?גרָאז ןופ ןעטונימ איד ןיא טכַאמ
 ,טסענ רהיא נידנעטכעלפ ךעלהערפ ,טַאהעג האנה טציא טָאה איז

16. 
 ןיוש יורפ ןייז זיא ,ןעקנירט עעהט ןעביוא ןעגנַאגעגפיורא זיא ןיוועל ןעוו

 זיוורעס-עעהט םעיינ םעד טימ ראוואמאס םענרעגליז םעיינ םעד ןעבעל ןעכעזעג
 לעשיט םעניילק םעד ייב אנווָאליַאכימ ַאיפַאנא עטלַא איד גידנעצעזקעווַא ,ןוא
 טָאה איז ; ףעירב ס'יללאד ןעזעלעג איז טָאה ,עעהט ססַאט ענעסָאנעגנָא ןַא טימ
 .ןעבירשעגכרוד גידנעטש ןיללאד טימ ךיז

 -על ןעציז ןעסייהעג ,התי'צירּפ רעייא טצעזעגקעוַא ךימ טָאה ,טסהעז --
 וצ גידנעלּפיימש ךילדגיירפ ,אנווָאליַאכַײמ ַאיפַאנַא מגָאזעג טָאה --- רהיא ןעב
 | .יטיק

 -רעביא ןיוועל טאה אנווָאליַאכימ איפַאגַא ןופ רעטרעוו עגיזָאד איד ןיא

 -בִא טייצ רעטצעל רעד ןיא ךיז טָאה עכלעוו ,ַאמארד א ןופ לַאניּפ םעד ןעזעלעג
 טינ זַא ,ןעהעזעג טָאה רע .יטיק ןוא אנווָאליַאכױמ איפַאנַא ןעשיווצ טלעיּפשעג

 רעד ןופ טַאהעג טָאה אנווָאליַאכימ איפַאנַא סָאװ ,בלה תרבש איד ףיוא גידנעקוש

 ,סעצייל איד ןעמונעגסיורא דנעה ערהיא ןופ טאה עכלעוו ,עט'תיבהלעב רעיינ
 וצ איפאנא עטלַא איד ןעגנואווצעג טָאה ןוא טגעיזעג ןעגעווטסעד ןופ יטיק טָאה
 | ,איז ןעבעיל

 -רעד ,יטיק טגָאזעג טָאה -- ףעירב ןייד ןעזעלעגרעביא ךיא בָאה ,ונ --
 ,יורפ רענעי ןופ זיא עניזָאד סָאד -- ףעירב ןעשיצראהז-סע ןא םהיא גידנעגנַאל
 -ענ טינ ְךֶאנ סָאד בָאה ךיא -- טגָאזעג איז טָאה -- ...ךיז טכוד ,סרעדורב ןייד
 -עג טָאה יללאד ! רָאפ ךיז לעטש .יללאד ןופ .ןוא עניימ ןופ זיא סָאד ןוא .ןעזעל
 זיא אינאט ; לאב-רעדניק ן'פיוא סיקסטאמראס איד וצ ןעינַאט ןוא ןעשירג טרהיפ
 .עזיקרַאמ ַא ןעוועג
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 ןעמונעג ,גידנערעוו טיור ,טָאה רע : טרעהעג טינ איז טָאה ןיוועל רעבָא
 ענעזעוועג סרעדורב םעד ,אנוועיַאלַאקינ אירַאמ ןופ ןעמוקעג ןיא סָאװ ףעירב םעד

 ףעירב רעטייווצ ַא ןיוש ןעוועג זיא סָאד .ןעזעל ןעמונעג ךיז טָאה ןוא עצינווָאבויל
 רעדורב ןייז זַא ,ןעבירשעג איז טָאה ףעירב ןעטשרע םעד ןיא  .רהיא ןופ

 איז ןוא ,טייז רהיא ןופ טינ דלוש ןייק רַאפ טגָאיעעסיױרא איז טָאה
 ןיא רעדיוו זיא איז ?הָאוװובָא זַא ,ייברעד טניילענוצ דנערהיר ןוא וויאאנ טָאה
 זיא איז ,טשינרָאג טגנַאלרעפ ןוא טשינרָאנ טעב איז רעבָא ,טיונ ןוא טייקמערָא
 ןייז ייב ןעמוקמוא רהיא ןהֶא טעוװו שטיוועירטימד יַאלַאקינ סָאװ טקניירקעג זיולב
 טציא ,םהיא ןעגעוו ןעגרָאז לָאז רע ,ןעטעבעג םהיא טָאה איז ןוא דנוזעג ןעכַאװש
 "יו זיא ,שטירטימד יַאלָאקינ ןענופענ טָאה איז .ףעירב ַא ךָאנ טקישעג איז טָאה
 םהיא טימ ןעמַאזוצ זיא ןוא אווקסָאמ ןיא םהיא טימ ךיז ןעמוקעננעמַאזוצ רעד

 רע רעבָא .עלעטש ַא ןעמוקעב טָאה רע ואוו ,טדָאטש רעקסנרעבוג רעד ןיא קעווַא
 ;אווקסָאמ ןייק קירוצ קעװַא זיא ןוא קינלַאשטַאנ םעד טימ טגירקוצ טרָאד ךיז טָאה

 םינ סייוו איז זַא ,קנַארק ױזַא טציא זיא ןוא ןערָאװעג קנַארק רע זיא געוו ן'פיוא
 זיא דלענ ןייק ןוא ךייא ץלַא ןענָאמרעד ייז, .ןהעטשפיוא ןיוש טעוו רע ביוא
 ."רהעמ ָאטינ ךיוא

 יטיק ןעביוהעגנָא טָאה -- ריד ןעגעוו ָאד טביירש יללאד ,רעביא זעל --
 גנורעדנע איד נידנעדעזרעד טלעטשעגבָא גנולצולּפ ךיז טָאד ןוא לעכיימש ַא טימ
 ? טריסַאּפ טָאה סָאװ ? זיא סָאװ -- םינּפ סנַאמ ןיא

 .ןעברַאטש םייב טלַאה ,יַאלָאקינ ,רעדורב ןיײמ זַא ,רימ טביירש איז --- |

 : יי ,.ןערהָאפ לעװ ךיא
 סָאװ ,קנַאדעג רעד .ןהָאטעג רעדנע ןַא לָאמ ןייא טימ ךיז טָאה םינּפ סיטיק

 - .ןעדנואוושרעפ זיא ,ןעבירשעג טָאה יללאד סָאװ ןוא אזיקראמ ַא ןעוועג זיא אינאט
 ,טגערפעג איז טָאה -- ? ןערהָאפ וצ אוד טסקנייד עשזדןעוו --
 ,ןעגרַָאמ ----

 ? ריד טימ ןערהָאפ ךיוא ןָאק ךיא ןוא ---

  טימ טנַאזעג רע טָאה -- ? גיטיונ ךָאנ סָאד זיא סָאװ וצ ונ ! יטיק ---
 ,ףרואוורָאפ

 רע סָאװ רַאפ יטיק טגי דיילעב ךיז טָאה -- ? סָאװ וצ ,טסייה סָאװ ---
 טינ ךיא לָאז סָאװ רַאפ -- נאלשרָאפ רהיא רַאפ ךיילנ טּפַאכעגנָא טינ ךיז טָאה
 ....ךיא .ןערעטש טינ ריד לע ךיא ? ןערהָאפ

 -עג טָאה -- טברַאטש רעדורב ןיימ ֿכייוו ,רַאפרעד ןערהָאטפ לע ךיא ---
 ,.אוד טסלָאז סָאװ וצ ןוא --- ןיוועל טגָאז

 ,טסרהָאפ אוד סָאװ עניבלעזסָאד בעילוצ ? סָאװ וצ --

 םעד ןעגעוו רָאג איז טכַארט רימ רַאפ טנעמַאמ ןעגיטכיוו ַאזַא ןיא ןוא,
 .ןיוועל ןהָאטעג טכַארט א טָאה ,"ןיילַא רענייא ניטעמוא ןייז טעוו רהיא סָאװ

 .גניירטש טגָאזעג רע טָאה -- ךילגעמנוא זיא סָאד ---

 ןעשיווצ ןעמוקסיורא טעװ ָאד זַא ןעהעזרעד טָאה אנווָאליַאכימ איפַאנַא
 -ענסיורא ןיא ןוא עעהט ססַאט רהיא טלעטשעגקעװַא ליטש איז טָאה ,געירק ַא ייז
 ןאמ רהיא ןעכלעוו טימ ,ןָאט רעד .טקרעמַאב טינ וליפא סָאד טָאה יטיק .ןעגנַאנ
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 אנינעראק אננאה

 סנרעדגַאזעב ,טגידיילעב קרַאטש רהיא טָאה רעטרעוו עטצעל איד טגָאזעג טָאה

 | .טגָאזעג טָאה איז סָאװ טביולגעג טינ רהיא טָאה רע סָאװ טימרעד ךָאנ

 ךיוא ריד טימ ךיא לע ,ןערהָאפ טסעוו אוד ביוא זַא ,ריד גָאז ךיא ןוא ---
 סָאװ רַאפ --- עטגערעגפיוא ןַא ןהָאטעג גָאז ַא איז טָאה --- שרעדנַא טינ ,ןערהָאפ

 ? ךילנעמנוא זיא סָאד זא אוד טסגָאז סָאװ רַאפ ? ךילנעמנוא סָאד זיא

 ,ןעגעוו עכלעוו רעביא --- ןיהואוו סייוו טָאג ןערהָאפ סָאװ רַאּפרעד --- |
 ןיוועל טגָאזעג סָאה -- געוו ןיא ןייז רימ טסעװ אוד ...ןעגיטכענ ןעלעטָאה ןיא

 | יה .גיטולבטלַאק ןייז וצ ןיוש גידנעכוז

 ןייז טסנָאק אוד ואוו .טינ ךַאז ןייק ףרַאד ךיא .ןָא טינ ךיז טביוה סע --
 : | | ...ןייז ךיוא ךיא ןָאק טרָאד

 / ינעיורפ עניזָאד איד זיא טרָאד סָאװ ןייֵלַא םעד רעביא ןיוש רעבָא ,ונ --

 | ..טפַאשטנאקעב רעטנעהָאנ ןיא ןייז טינ טסנַאק אוד רעכלעוו טימ ,רעמיצ

 טרָאד רעוװ ; ןעסיוו טינ ךַאז ןייק ןופ ליוו ןוא טינ ךאז ןייק סייוו ךיא ---

 סנַאמ ןיימ זַא ,זיולב סייוו ךיא .הנאד ןיימ טינ זיא סָאד ,זיא טרָאד סָאװ ןוא זיא

 טימ רהָאפ ךיא ןוא ,םהיא וצ טרהָאפ ןַאמ ןיימ ןוא ןעברַאטש םייב טלַאה רעדורב

 | | | ....םוא ,ןַאמ ןיימ |

 רַאפ ךָאד זיא סָאד ,ןעקניידַאב טספרַאד אוד .סעכ ןיא טינ ייז ,יטיק ---

 איד טשימוצ אוד סָאװ ךימ טקניירק סע זַא ,טייהנעגעלעגנַא עגיטכיוו אזא רימ

 ,ריד בוא ,ונ ...קהיפעג ַאזַא טימ ןיילַא ןעביילב ןעלעוו טינ ןופ ןעלהיפענ עכאווש

 . .אװקסָאמ ןייק ךרוד ךיז רהָאפ ןַאד ,ןיילַא ןעביילב וצ ןייז גיטעמוא טעוװ

 .בָאה ךיא זַא ץלַא טסניימ אוד .גיד נעט ש  ריד טימ זיא ױזַא טָא -- |

 ןַא ,ןערהערט טימ טגָאזעג ןיוש איז טָאה --- ןעקנַאדעג עטכעלש ,ענעברָאדרעפ
 ,...טײקכַאװש ןייק ....טינ ךַאז ןייק ןיימ ךיא --- עטגיריילעב א ,עטכַארבענפיוא

 זיא רע ןעוו ,ןַאמ ןיימ טימ ןייז וצ זיא טכילפּפ ןיימ זַא זיולב ?היפ ךיא ....ןייק

 -רוארעפ רימ טסליוװ ,ןהעטשרַאפ טינ ןויכ ַא טימ טסליוו אוד רעבָא ,םירוסי ןיא

 יי | יי הב ...גנוקניירק ןעכַאז

 .-- !ףַאלקש ןימ א גידנעטש סעּפע ןייז ! ךילקערש ךָאד זיא סָאד ,ןיינ = |
 ןעטלַאהנייא טנַאקעג טינ רהעמ ןיוש טָאה רעכלעוו ,ןיוועל ןעירשענסיוא טָאה

 רע טגָאלש סָאד זַא ,טלהיפרעד טונימ רעבלעזרעד ןיא רעבָא טָאה רע ,סעכ ןייז

 | | - | - . .ןיילַא ךיז

 ךיז ךָאד אוד טסָאה ? טַאהעג הנותח אוד טסָאה עשז-סָאװ וצ טנייה ---

 ---? הטרח טסָאה אוד זַא ,ןהָאטעג סָאד אוד טסָאה סָאװ וצ .יירפ ןעביילב טנַאקעג

 ..לַאז ןיא ןעּפָאלעגקעװַא זיא ןוא ןעגנורּפשעגפיוא זיא ,ןעביוהעגנָא איז טָאה

 .ןייוועג ןופ גידנעצכולש ןענופעג איז רע טָאה ,רזזיא ךָאנ ןיירא זיא רע ןעוו

 עכלעוו ,רעטרעוו ענעי ןעניפעג וצ גידנעכוז ןעדייר ןעביוהעגנָא טָאה רע

 ןעוועג טינ ןיוש זיא שרעדנַא ןעדייררעביא ןעגעוו ,ןעניהורעב איז ןענָאק ןעלָאז

 טינ ךַאז ןייק טימ זיא ןוא טרעהעגסיוא טינ םהיא טָאה איז .ןעטכַארט וצ סָאװ

 רהיא ןעמונעג טָאה ןוא רהיא וצ ןעניובעגנָא ךיז טָאה רע .ןענַאטשרעפנייא ןעוועג

 ערהיא טשוקעג ,דנַאה רהיא טשוקעג טָאה רע .ןעזָאלעג טינ ךיז טָאה עכלעוו ,דנַאה

 טָאה רע ןעוו רונ .ןעגיוושעג ץלַא טָאה איז --- דנַאה איד טשוקעג רעדיוװ ,ראָאה

298 ( 



 אנינעראק אננא

 איז זיא -- .!יטיק, :טגָאזעג טָאה ןוא םינּפ רהיא דנעה עדייב טימ ןעמונעגנָא
 -טוג רעדיוו םהיא טימס זיא ןוא טנייוועגסיוא ךיז טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג גנולצולּפ

 | .ןערָאװעג דניירפ
 ןיוועל .ןעמַאזוצ ןערהָאפ ןעגרָאמ ןעלָאז ייז ןערָאװעג ןעסָאלשעג זיא סע

 ,ןייז וצ ךילצינ ידכ ןערהָאפ ליוו איז זַא ,טביולג רע זַא ,יורפ ןייז טגָאזעג טָאה
 אירַאמ סָאװ םעד ןיא סעגידנעטשנַאנוא ןייק ָאטינ זיא סע זַא ,טמיטשעגנייא טָאה

 -ענ רע זיא ןעצרַאה ןעפעיט ןיא רעבָא ; רעדורב ןעבעל ךיז טניפעגנ אנוועיַאלָאקינ
 ןייז סָאװ ןייֵלַא סָאד ןיוש .ךיז טימ ןוא רהיא טײמ רענעדעירפוצנוא ןַא ןערהָאפ

 -עגבָא םהיא טָאה ,ה בק נ ַא טימ רעמיצ ןייא ןיא ןייז טעוװ ,יטיק ןייז ,יורפ
 .קערש ןוא לעקע טימ טרעדיוש
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 ןיא ןיוועל יאלאקינ ןעכלעוו ןיא ,טדָאטש עקסנרעבוג רעד ןופ לעטָאה רעד
 -עגנייא ןענייז סָאװ ,ןעלעטָאה ענעי ןופ רענייא ןעוועג זיא ,רעקנַארק ַא ןעגעלעג
 ,טייקנייר ןופ ןעטכיזבא עטכעב איד טימ ,ןעגנורעסעבסיוא עיינ עֶלַא טימ טכיר

 ןיא לענש ךיז ןעלדנַאװרעפ עכלעוו רעבָא ,ץנַאנעלע רַאגָאז ןוא טייקכילמעווקעב
 ,ןיירא ןיהַא טרהָאפ סָאו ,םוקילבוּפ םעד ןעקנַאדרעּפ וצ סאינסכא עגיצומש
 עגיצומש עגיזָאד איד ןערעוו ןופרעד ןוא ; ױזַא אקוד ךיז טסַאּפ סע עכלעוו רַאפ
 רעד .סאינסכא עשידָאמטלַא איד ןופ רענרע ןעננוטכירנייא עיינ טימ סלעטָאה
 "ווק ַא ןיא טָאדלָאס ַא ;דנַאטשוצ אזַא ןיא ןערָאװעג ןיוש זיא לעטָאה רעגיזָאד
 גנַאגנײרַא םייב ןענַאטשעג !יא ,סָאריּפַאּפ ַא גידנערעכיור ןוא רידנומ ןעניט
 -סיוא ,םענרעזייא ןַא ףיוא טפרַאדעג ןעמ טָאה ןהעגפיורַא ; רַאצייװש ַא טש'רמולכ
 ןיא ,רעניד-רָאדירָאק רעד ;ּפערט ןעמהענעגנַאנוא ,ןעטעװעטַארגנעג ,םענעכַאנעג

 -רעפ ַא טימ לָאז רעניײמענלַא ןַא ,גנוטלַאה עטרינעשזנוא ןוא קַארפ ןעגיצומש ַא
 -עמוא טיילפמוא ,ביוטש ,ץומש ,שיט ן'פיוא ןעמולב ענעסקעוו טעקוב ןעטביוטש
 עשינהַאבנעזייא ענעדעירפוצטסבלעז עיינ ַא סעּפע טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא ,םוט

 םעד טכַאמעג ,ןעבעל ןעגנוי רעייז ךָאנ ,סניוועל איד ףיוא טָאה סעלַא סָאד .גראז
 לעטָאה רעד ןעכלעוו ,קורדנייא רעשלַאפ רעד ךָאנ רעדנוזעב .קורדנייא ןעטסרעווש
 .ָאד טרַאוװרע ייז סָאװ ,סָאד וצ טסַאּפעגוצ טינ רָאנ ךיז טָאה טכַאמ

 ַא זיירּפ ןעכלעוו ַא ףיוא טגערפעגסיוא ןעניוועל טָאה ןעמ איוו םעד ךָאנ |
 ,לַאפ רעד רעמיא זיא סע איוו ,טלעטשעגסיורא טשרע ךיז טָאה ,ליוו רע רעמינ
 ןייא ןיא .ןעמונרעפ דארג ןענייז ןרעמונ עטוג עֶלַא .ָאטינ זיא רעמונ רעטוג ןייק זַא
 א -- ןעטייווצ ןיא ;ןהַאבנעזייא ןופ רָאזיװער רעד ןייא טהעטש רעמונ ןעטוג
 ,אוועיפאטסא ןיטסריפ ןירעציזעכ-טוג איד --- ןעטירד ןיא ; טַאקָאװדַא רעװקסָאמ
 -ומש ןייא זיולב ןעבילבעג זיא סע .טדָאטש ןיא ןערהָאפוצ ןעמוקעג זיא עכלעוו

 .רעמיצ א ךָאנ ןערעוו גידייל דנעבַא וצ טעוװ סע ןעכלעוו ןעבעל ,רעמיצ רעגיצ
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 ראגינעראק אננאה

 ױזַא ןעזָאלעגסיױא ךיז טָאה סע סָאװ ,יורפ ןייז ףיוא סורהרעפ ןופ רעטקניירקעג ַא
 טימ ןעמונוצ זיא ץרַאה ןייז ןעוו ,טנעמָאמ ַאזַא ןיא זַא ,טרַאװרע טָאה רע איוו
 רַאפ ץַאלּפ ןעמעווקעב ַא ןעגעוו ןעגרָאז רָאנ ךיז רע ףרַאד ,ענַאל סרעדורב םעֹד
 -בָא ןיוועל טָאה ,טכַאמ רעדורב רעד סָאװ ןעהעז ךיילנ ןעפיול וצ טָאטשנא רהיא

 : ,רעמיצ םענעגנודעג םעד ןיא יורפ ןייז .טְרְהיֹפעֶג

 ַא איוו םהיא ףיוא גידנעקוק ,דלימ .טגָאזעג איז טָאה -- !העג ,העג -- :
 : | .עטגידלושרעפ

 -נָא } ךיילג עקַאט ָאד ריז .טאה ןוא רהיט ןופ םיורא גידנעגייווש זיא רֶע :
 זיא רע זַא טסואוורעד ךיז טָאה עכלעוו ,אנוועיַאלָאקינ אירַאמ ףיוא ןעסיוטשעג
 -עיד ןעהעזעגסיוא טָאה איז .םהיא וצ ןיירַא טלָאװעג טָאה ןוא ןערהָאפוצ ןעמוקעג
 ,ריילק ענעלָאװ עניבלעזעיד :אווקסָאמ ןיא ןעהעזעג איז טָאה רע איוו ,עגיבלעז
 -עג לעסיבַא ,עּפמעט ,עניהטומטוג עגיבלעזעיד ; זלַאה ןוא דנעה עטעקַאנ איד טימ

 .הרוצ עטלעּפוטש
 ? רע טכאמ סָאװ ? איוו ,ונ ---
 ,טרָאװרע ךייא ץלַא ןעבָאה יז .ףיוא טינ ןעהעטש ייז .ךַאווש רהעז --

 .יורפ רעייא טימ ...רהיא ...ייז
 -עלרעפ ַאזַא יא ןיא איז סָאװ ןופ סגנַאּפנָא ןענאטשרעפ טינ טָאה ןיוועל

 : .טרהעלקרע ךיילג םהיא טָאה איז רעבָא ,טייהנעג

 -- - טרערעגסיורא | איז טָאה -- ךיל ןיא ןייז לעוֶו ךיא ,קעװַא לע ךיא -- - 2
 ןעק גיירעג ןוא ייז ןענעק ייז ןוא ,טרעהעג ןעבָאה יז .ןעהערפ יוזא ךיז ןעלעוו יז

 | ,דנַאלסיוא ןופ יז

 רע א יורפ ןייז ןענעו סָאד טדער איז זַא ,ןענאטשרעט טָאה | ןיוועל :
 יי יי : = .ןרעפטנע וצ סָאוװו טסואוועג טינ טָאה

 יי א יי / .טגָאזעג רע טָאה -- ! טמוק ,טמוק ---
 העמונ 2 ןווצ ןופ רהיט איד איוו ןהענ ןעביוהעגנָא טָאה רע סָאװ רונ רעבָא

 סיוא ןעהָאװעג טיוה.זיא ןיוועל .טקוקעגסיורא טָאה יטיק ןוא טנעטעעג ךיז טָאה
 זעגּפעװַא .ףיז : ןוא .םהיגו .טָאה עכלעוו ,יורפ ןייז ףיוא סורדרעפ סיוא ןוא עדנַאש
 -עג רעטיור ךָאנ;זיא אנוועיַאלָאקינ אירַאמ רעבָא ,עגַאל רערעווש ַאזַא ןיא טלעטש
 -אוועג םיור זיא ןוא טשטיינקעגפיונוצ ןעצנַאג ןיא סעּפע ךיז טָאה .איז :.ןערָאװ

 ןופ-ןעגערפ איד. ןּהָאטעג ּפַאכ ַא דנעה עדייב טימ-.טָאה איז ; ןערהערט זיב ןער
 גיהנעסיוו טיני ןוא רענניפ עטיור .ערהיא טימי איז גידנעהערד ,עקליישטַאפ רהיא
 22 -' יי .ןענַאז וצ סָאװ ןּוא ןהָאט וצ סָאװ

 טימ . טקוק יטיק איוו ןעהעזעג ןיוועל טָאה קילבנעגיוא ןעטשרע םעד ןיא |

 זיא עכלעוו ,יורפ רעניזָאד רעד ףיוא :טייקנירעניינ דענ זעשז ןופ קורדפיוא םעד
 עג טָאה סָאד רעבָא ; : סענעפעשאב עפילקערש ,עכילדנעטשרעפנוא ןא רהיא רַאפ
 -  .טנעמאמ ןייא ןיולב טרעיוד

 טעדנעוועג ךיז איז טו גה --- 4 רע טכַאמ סָאװ ? רע זיא איוו ? סָאװ ,ונ --

 יי | .רהיא וצ ךָאנרעד  ,ןַאמ םוָצ
 -ע5 טגָאזעג טָאה -- ריר ןיא ןעפעומש טינ רעבָא ךָאד ןָאק ןעמ --- -
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 -עגכרוד עליו רעד ןיא זיא רעכלעוו ,ןררעה א ףיוא םורדרעפ טי: גירנעקוק ןיוו
 | ,ךַאז ַא ענייז טש'רמולכ ןעגעוו איו ,רָאדירָאק ןיא ןעגנַאג

 ,אנוועיַאלַאקינ איראמ וצ יטיק טגָאזעג טָאה -- ןיירַא ךָאד טמוק ָאט --- =
 םענעקַארשוצ סנַאמ רהיא גידנעקרעמאב רעבָא ; ךיז וצ ןעמוקעג ןיוש זיא עכלעוו

 ןּוא טהעג ,רעסעב טהעג רעדָא --- : גידנעגָאז ןהָאטעג ּפַאכ ַא ךיז איז טָאה םינּפ
 | יי - .רימ ךָאנ ךאנרעד טקיש

 םוצ קעװַא זיא ןיוועל ןוא רעמיצ רהיא ןיא טרהעקעגקירוצ .ךיז טָאה איז |
 ןעהעזרעד טָאה רע סָאװ ,סָאד טרַאװרע טינ ןפוא םושב טָאה רע ..רעדורב

 ייפ ןעניפעג וצ טרַאװרע טָאה רע ,רעדורב םוצ ןיײרַא זיא רע ןעוו ,טלהיפרעד ןוא
 ,טײקטרעגַאמענסיוא ,טײקטכַאוושעגבָא ,טיוט ןעדנעמוקנֶא ןופ סנעכייצ עשיז
 -רעד ןיילַא טעוװ רע זַא ,טרַאוװרע טָאה רע .ענַאל ערלעזטיד טעמכ -- ךָאד רעבָא

 ' ןוא רעדורב ןעטכעילעג א ןערילרעפ ןופ .גנורעיודעב איד ןוא ץרעמש םעד ןעלהיפ

 סע סעוװ רונ ,ןאד טלהיפעג טָאה רע איוו ,טיוט ןופ קערש םעד ןעלהיפרעד טעוװו
 ,טכַאמעג גיטרַאפ ךיז רע טָאה סעכלעזַא סעּפע וצ .רעקרַאטש ךָאנ ןעלהיפ טציא
 | ,סערעדנא סָאװ רָאג רע טָאה ןענופענ רעבָא

 עניד א רעטניה ,הנעוו עטיומשרעפ טימ ,רעמיצ ןעניצומש ,םעניילק ַא ןיא
 ןופ טקורעגבָא ןעוועג זיא סָאװ ,לעטעב א ףיוא ,טפול עטקיטשרַאפ ַא ןיא ,לעטנעוו
 -ָאד םעד ןופ דנַאה ןייא .עקעד ַא טימ ןעגיוצרַאפ ,רעּפרעק ַא ןענעלעג זיא דנַאװ
 ןעגעלעג זיא ּמָאק רעד .עקעד רעד ףיוא ןעביוא ןופ ןענעלעג זיא רעּפרעק ןעניז
 ערעטיש ,עטציוושרַאפ איד ןעהעזעג טָאה ןיוועל ..ןעשיק רעד ףיוא טייז ַא טימ
 ,ןערעטש רעניטכיזכרוד .ַא איוו ,רענעניוצעב רעד ןוא ןעפיילש איד ףיוא ראָאה

 ןייז סע לָאז רעּפרעק רעכילקערש רעגיזָאד רעד זַא ,ןייז טינ ןַאק סע,
 זיא רע רעבָא .ןיוועל ןהָאטעג טכַארט ַא טָאה 'יַאלָאקינ .רעדורב ןופ רעּפרעק רעד

 ףיורעד גידנעקוק טינ .ןעלפייווצ טנָאקעג םינ ןיוש טָאה ןוא רעטנעהענ ןעגנַאגעגוצ
 ַא טמרַאדעג זיולב ןיוועל טָאה ,טרעדנערַאפ ךילקערש ןעוועג זיא םינּפ רעד סָאװ
 ףיוא ןערָאװעג טלעטשענסיוא ןענייז עכלעוו ,ןעגיוא עגיזָאד איד ףיוא ןהָאט קוק
 -רעק רעטיוט רעניזָאד רעד זַא ,תמא ןע עכילרעדיוש םעד ןהעטשרַאפ וצ םוא ,םהיא
 .רעדורב רעגידעבעל ןייז ןעוועג זיא רעּפ

 ןהָאטעג קוק א ףרואוורַאפ טימ ןוא גניירטש ןעבָאה ןעניוא עגיצילב איד
 זענטסעפ ךיילנ טָאה קילב רעניזָאד רעד ןוא ,רעדורב ןעדנעמוקניירא םעד ףיוא
 םעד ןיא טָאה ןיוועל .עדנעבעל איד ןעשיווצ גנוהיצעב ענידעבעל איד טלעטש
 זיא רע סָאװ .טַאהעג הטרח טָאה רע ןוא ךיז ןעגעג ףרואוורָאפ א טלהיפרעד קילב
 .ךילקילנ

 לעביימש א יאלָאקינ טָאח דנאה ןייז ןעמונעגנָא טָאה ןיטנַאטסנָאק ןעוו |
 .ןהָאטעג

 הע טָאה --- עגל אזא ןיא ךימ ןעניפעג וצ טראוורע טינ טסָאה אוד ---
 ,הימ סיורג טימ טדערעגסיױרַא

 יוו --- : רעטרעוו איד גידנרעטנָאלּפ ,ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ןיינ 2 ..אי ---
 ךיא ןעוו ,ןאד ךָאנ טפייה סָאד ,רעהירפ ןעסיוו טזָאלעג טינ ךימ סָאד אוד טסָאה
 .ריד ןעגעוו ןעניפענוצסיוא טכוזעג ץלא בָאה ךיא ? ןעבָאה הנותח ןעננאגעג ןיב
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 טינ טָאה רע ןוא ,ןעגייווש וצ טינ םוא ןעדייר סעּפע טפרַאדעג טָאה ןעמ
 טָאה רעדורב רער זַא טרפב ןוא ,ןעדייר וצ סָאװ טכואוועג
 ינעזָאלבָארַא טינ ,טקוקעג ןילב טָאה ןוא טרעפטנעעג טשינראג
 ייידעב רעד ןיא ןעגנורדעגניירַא ,טנייש סע איו זיא ןוא ןעניוא איד ידו

 -וקעג זיא יורפ ןייז זַא ,רעדורב םעד טגָאזעג טָאה ןיוועל .טרָאװ ןעדעי ןופ גנוט

 ,טרהעלקרע רעבָא טָאה ,ןופרעד ןעדעירפוצ ןעוועג זיא יאלָאקינ .םהיא טימ ןעמ
 -נָא ויא סע .דנַאטשוצ ןייז ןופ ןעקערשרעד טינ ךיז לָאז איז ,ארומ טָאה רע זַא

 !עגעוװעב וצ גיהורנוא ןעביוהעגנָא יַאלָאסינ טָאה גנולצולּפ .טייקליטש ַא ןעמוקעג
 סעּפע ליוו רע זַא סראוורע טָאה ןיוועל .ןעדייר סעּפע ןעבייהעגנָא טָאה ןוא ךיז
 טגידלושעב טָאה רע .םינּפ ןייז ןופ קורדסיוא םעד טיול סעניטכיוו סָאװ ןעגָאז
 -קסָאמ רעטמהירעב רעד טינ ךיז טניפעג ָאד סָאװ טרעיודעב טָאה ,רָאטקָאד םעד
 .ץלא ךָאנ טפָאה רע זא ,ןענַאטשרעּפ ןופרעד טָאה ןיוועל ןוא ,רָאטקָאד רעווי

 ,ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה ,טונימ עדנעסַאּפ א טלהעוועגסיוא טָאה ןיוועל
 ןעדנרעטַאמ םעד ןופ ךיז ןעיירפעב וצ סנעטסנינייוו עלייוו ןייא ףיוא ;ידנעלעוו
 .יורפ ןייז ןעגניירב טהעג רע זא ,טנָאזעג טָאה רע ןוא ,?היפענ

 גיצומש יוזא זיא ָאד .ןעכַאמ רענייר ָאד ןעסייה לעוװ ךיא ןוא ,טוג ,ונ ---
 טדערעגסיורא הימ םימ טָאה -- ֹוצ ָאד ביילק ,ַאשַאמ .קנייד ךיא ,ט'שוּפיע סע ןוא
 טָאה -- סיורא ןיילא הענ ןאד ,ןעביילקוצ טסעוו אוד ןעוו ןוא --- רעקנַארק רעד

 .רעדורב ן'פיוא ךילגארפ גידנעקוק ,טנַאזעג רע

 טָאה רָאדירָאק ןיא גידנעהעגסיורא .טרעפטנעענ טשינרָאנ טָאה ןיוועל
 רעבָא ,יורפ איד ןעגניירב טעװ רע זַא ,טנָאזענ טָאה רע .טלעטשעגבא ךיז דע

 -ראפ זא ,ןעסָאלשעב רע טָאה ,להיפעג ןייז ןיא גנונעכער א טציא ךיז גידנעבעג
 וצ , .ןעקנארק םעד וצ ןהעגניירא טינ לָאז איז זא ,ןעדיירבָא איז טעוו רע ,טרהעק

 .ןהָאטעג טכארט א רע טָאה "? ךיא איו יוזא ןענינייּפ ךיוא ךיז איז לָאז סָאװ
 גערפ א םינּפ םענעקָארשוצ ַא םימ טָאה -- 4 רע זיא איוו ? סָאװ ונ --

 .יטיק ןהָאטעג
 אוד טסיב סָאװ וצ ! ךילקעיוש זיא סָאד ,ךילקערש זיא סָאד ,ךא ---

 .ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ? ןערהָאפעג רעהַא
 ;ןאמ ן'םיוא גידנעקוק תונמחר טימ ,ןעגיוושעג טונימ עכילטע טָאה יטיק

 -נעלע ןייז ןעמונעגנָא רנעה עדייב טימ טָאה ןוא ןעגנאגעגוצ איז זיא ךָאנרעד !

 .ןעניוב
 .ןייז רעטכייל זנוא סעוו ןעדייב ראפ ,םהיא וצ ךימ רהיפ ,איטסאק -- |

 איז טָאה -- קעווא העג ןיילא ןוא ןיהא וצ ךימ רהיפ ,וצ' זיולב ךימ רהיפ אוד

 -ייּפ רהעמ זיא רימ ראפ זא ,ךָאד העטשראפ --- ןעדיירנייא םהיא ןעביוהעגנָא

 / ןייז ךילצינ טכיילעיפ ךיא ןָאק טרָאד .םהיא ןעהעז וצ טינ ןוא ךיד ןהעז וצ גנונינ

 ייב ןעטעבעג ךיז איז טָאה ---! סָאד רימ ביולרע ,ךיד טעב ךיא .ריד יא םהיא יא

 - .ןופרער ןעגנַאהעגבָא טלָאװ ןעבעל רעייז ןופ קילג סָאד איוו יוזא ,ןאמ רהיא

 ןענעוו ןעסעגראפ רָאג ןיוש טָאה רע ,ןעמיטשנייא טזומענ טָאה ןיוועל

 טימ .רעדורב םוצ ןיטיק סימ רעדיוו קעווא זיא רע ןוא אנוועיאלַאקינ איראמ

 -עלעג םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא רעמיצ ןיא ןעגנאגעגניירא איז זיא טירט עליטש
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 .ןעדייר וצ םהיא טימ ןעביוהעגנָא איז טָאה ,דנַאטש םיא סע ןיא רעמיצנעיורפ א ןיולב איוו ,דנענידיילעב-טינ ןוא דנעלהיפטימ זיא עכלעוו ,טייקגידעבעל ַא טימ ןוא ןהָאטעג קירד א איז טָאה ,דנַאה עגידרענייב עסיורג איד דנַאה עגנוי ,עש -ירפ רדיא ןיא ןעמונעגניירַא ךיילג טָאה איז ןוא ּפָאק םעד ןהָאט רהעק ַא ןעפרַאד טינ ךיז לָאז רע זַא ױזַא לעטעב םוצ ןעננאגעגוצ זיא איז ; ןעקנַארק םעד ןופ רעג
 | / .רעטסעווש א ערעייא ןייז עוו ךיא זא ,טקניידעג טינ טלָאמעד טָאה רהיא --- טנַאזעג איז טָאה -- ןעדָאס) ןיא ,טנַאקעב ןעוועג טינ ןענייז רעבָא ,טנעגענעב ךיז ןעבָאה רימ --
 ,ןיירא זיא איז איוו ךיילג םינּפ ןייז ףיוא ןהָאטעג ןייש ַא טָאה רעכלעוו ,לעכ -יימש א טימ טגָאזעג רע טָאה -- + טנעקרעד טינ ךימ טלָאוװו רהיא --

 ,ךיז ןעגיהורנואעב םינ ןוא ןענהָאמרעד טינ ךייא לָאז איטסאק סָאװ גָאט ןייק קעווא טינ זיא סע .ּךיז ןעגעוו ןעסיוו טזָאלעג ןנוא טָאה רהיא סָאװ ךייא ןופ ןעוועג זיא סָאד טוג איוו .טנעקר עד רהעז ךייא טלָאװ ךיא ,ןיינ -- |
 .עגידעבעל סָאד וצ ןעדנעברעטש א ןופ ננודיינעב ןוא ףרואוורָאפ טקירדענסיוא טָאה ןוא טסנערע ןערָאװעג זיא םינּפ ןייז איו ,ןעדייר טרעהעגפיוא טינ ְךָאנ טָאה איז .גנַאל ףיוא טינ ןעוועג זיא טייקרעטנומ סנעקנַארק םעד רעבָא
 | ,רעטנהענ ןייז לָאז זנוא זא ,רעמיצ ַאזַא וצרעד ןוא -- ןַאמ םעד ןהָאטעג גָאז ַא איז טָאה -- רעמיצ רעדנא ןא  ןעבעג לָאז רע תיבה-לעב םעד ןהָאט טעב א ןעפרַאד טעװ ןעמ --- רעמ -וצ םעד גידנעקוקעב ןוא קילב ןעכילגנירדוצ ןייז ןופ ךיז גידנערהעקבָא ,טגָאזעג איז טָאה -- סוג רהעז טינ ָאד זיא ךייא ראפ זא ,ארומ בָאה ךיא --
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 -רעד ןיא ןעניוועל .טנערעגפיוא ןערָאװעג ןופרעד זיא ןוא יוזא טניימ רע זַא ,טלהיפ -ענ טָאה רעקנַארק רעד רעבָא .ןעדייל איד ןרעטכיילרעפ וצ טינ ןוא ןעבעל םעד ןרעגניילרעפ וצ טינ ןרעוו ןהָאטעג םינ ךאז ןייק ןָאק סע זא ,טגייצרעביא ןעוועג זיא ןיוועל .ןייז ךילצרעמש רעגינייוו רעבָא םהיא לָאז ןרעוו רעסעב טינ ביוא לאז ןעקנַארק םעד סָאװ ןופ סעּפע ןהָאט ,ךעלכענק איד ראפ ,סיפ איד ראפ ,ןעקור ן'ראפ רעמעווקעב ןייז לָאז סע זא ,ןעכַאמ טינ ןעמ ןָאק וצ ,רעּפרעק ועגיזָאד רעד ןענעלעג זיא ,עקעד ןרעטנוא ,טרָאד איו ,ןעטייהלעצנייא איד ןעגעוו ןהָאט וצ - טכארט א ןעמוקעגפורַא טינ ןעניז ן'פיוא רָאג זיא םהיא .ןעפלעה סינ וצרעד ןָאק ןעמ זא ,טלהיפעג טָאה ןוא ןעצכערק ענייז טרעהעג טָאה ,ןעקנַארק םעד ןופ עגַאל עכילנייּפ איד ,גנונדרַאנוא איד ,ץומש איד ןעהעזעג טָאה ,חיר ןעכילקערש םעד טרעהעג טָאה רע .ךיז טוחט רעמיצ ןיא םורא סָאװ ןעהעז טנַאקעג טשינ ןעטייה -לעצנייא איד טָאה רע ןוא ןעניוצראפ ןעגיוא איד םהיא ייב ךיז ןעבָאה ןעקנַארק םוצ ןיירא זיא רע ןעוו .טייהנעזעוונא ןייז ןיא גיהור ןוא ךילריטַאנ ןייז טנַאקעג טינ ןיילא טָאה רע ,רעדורב ץםיוא ןעקוק טנַאקעג טינ גיהור טָאה ןיוועל
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 רעמיצ סנעקנַארק םעד ןיא ןעציז .ןעצראה ן'פיוא רערעווש ךָאנ ןערָאװעג ןופ
 זיא רע ןוא .רעגרע ךָאנ --- םרָאד ןייז טינ ; סענרעטַאמ א ןעוועג םהיא ראפ זיא
 .ןיירא ןוא סיורא ןעדיירפיוא ענעדעישרעפ טימ עלייוו עדעי

 -רעד .יֹוזא טינ רָאנ טלעדנאהעג ןוא טלהיפענ ,טכארטעג טָאה יטיק רעבָא

 רהיא ףיוא .ןעגירקעג תונמחר ךיילג םהיא ףיוא איז טָאה ,ןעקנַארק םעד גידנעהעז
 טכַאמעג סינ רָאנג דנאשטשוצ רענימורא רעד ןוא ןעקנארק םעד ןופ עגַאל איד טָאה
  רהיא ףיוא טכַאמעג טָאה סָאד איוו ,קערש ןוא סיוטשבא ןופ קורדנייא םענעי
 טייקגיטיונ איד ןעפורעגסיורא ,טרהעקרעפ ,תונמחר רעד טָאה רהוא ןוא ; ןַאמ
 ןעפלעה ןוא עגאל רעד ןופ ןעטייהלעצנייא עלא ךיז ןעזיווועד ,סעּפע ןהָאט וצ

 טקישעג סָאה איז .טייברא רעד ראפ ןעמונענ ךיילנ ךיז טָאה איז ןוא .סעּפע טימ
 ,פעריימ-טסנעיד רעד ןעסייהעג טָאה ,קיײטּפַא ןיא טקישענ טָאה ,רָאטקָאד םעד ךָאנ
 -סיוא אנוועיאלַאקינ איראמ טימ ןעמאזוצ לָאז איז ,ןעמוקעגנ רהיא טימ זיא סָאװ
 -עג סעּפע ןיילא טָאה ,ןעשאוומורא ,ביוטש םעד ןעשיוובא ,ןעמארפיוא ,ןערהעק
 טָאה להעפעב רהיא ףיוא .עקעד ןרעטנוא טגיילעגרעטנוא ,טקנייװשעג ,ןעשאוו

 להָאמ ענינייא ןיילא זיא איז .ןעכַאז ןעגָארטעגניירא ,ןעכַאז ןענָארטעגסיױרא ןעמ
 ,ךעלכוטנַאה ,ךעלכיצ ,רעכילייל טכארב ענ טָאה ןוא דעמיצ ןיא ךיז וצ ןעפַאלעג
 | י -  .רערמעה

 ראפ גָאטימ ןעריוורעפ טימ ןעמונרעפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ייקאל רעד
 -קעווא טזומענ להָאמ עכילמע טָאה ,לאאז םעניימעגלא םעד ןיא ןערענעשזניא איד
 טרהיא ןופ ןעפיול טזומעג סָאה ןוא םי נּפ ןעגיד'סעכ ַא טימ ןעטימ ןיא ןעפרַאװ
 -דלימ אזא טימ ןעלהעמעב םהיא טגעלפ איז .ןעסייהעגנ טָאה איז ןיהואוו ,ןענעוו
 גידנעליוו טינ טָאה ןוא ןעפלעה טנָאקעג טינ ךיז טָאה רע זא ,טייקכייוו ןוא טייק

 טקוקעג ףיורעד טָאה ןיוועל .טננאלרעפ םהיא ןופ טָאה איז סָאװ ןהָאט טזומעג

 טינ עכלעוו ןעמוקסיורא ןעלָאז םעלא םעד ןופ זא ,טביולגעג טינ טָאד רע ,םורק
 רעד זא ,טַאהעג ארומ רע טָאה ךילכעזטּפױה ןוא .ןעקנַארק ן'ראפ ןעצונ זיא

 ןערָאוװעג סעכ ןיא טינ זיא רעקנַארק רעד רעבָא .ןרעוו סעכ ןיא טינ לָאז רעקנַארק
 ןיוועל .םהיא םורַא ןהָאטעג טרעוו סָאװ סעלא ףיוא גיטלינכיילגנ טקוקעג טָאה ןוא

 - ןוא טקישעג םהיא טָאה יטיק ןעמעוו ךָאנ ,רָאטקָאד ןופ טרהעקעגמוא ךיז טָאה |

 םהיא טָאה ןעמ ןעוו ,טונימ רעד ןיא טארוקא רעמיצ סנעקנארק ןיא ןיירא זיא רע
 טימ טעלעקס רעסייוו ,רעגנַאל רעד .גנאלרעפ ס'יטיק טיול שעוו ןהָאטענרעביאו
 ,טעקאנ ןעוועג זיא ןעּפיר-ןעטייז ןוא סע לטעּפָאל עטעשטראטסענסיוא עסיורג יד

 ןא ןיא טרעטנַאלּפרעפ ךיז ןעבָאה ייקָאל םעד טימ אנוועיאלַאקינ איראמ ןוא

 ,עגנַאל איד רהיא ןיא ןענירקניירא טנָאקעג טינ ןעבָאה ןוא דמעה ןופ ?עברַא
 ןעוו ,רהיט איד טכַאמרעפ לענש טָאה יטיק .ןעקנַארק םעד ןִיפ דנאה עדנעגנייה
 טָאה רעקנַארק רעד רעבָא ; טייז רענעי ןיא טקוקעג טינ טָאה ןוא ןיירא זיא ןיוועל
 .םהיא וצ ןעפָאלעגוצ ?לענש זיא איז ןוא ,ןעצכערק וצ ןעביוהעגנָא

 .טגָאזעג איז טָאה -- רעכיג סָאד ךֶאד טכַאמ ---
 רעקנארק רעד ךעלזייב ןהָאטעג גָאז ַא טָאה -- וצ טינ ךָאו טהעג רענָא --

 ...ןייֵלא לעוו ךיא ---

 .אנוואיאלָאקינ איראמ טגערפעגרעביא טָאה -- ? רחיא טגָאז סָאװ -- |
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 !וא ךיז טמהעש רע זא ,ןענַאטשרעפ טָאה ןוא טרעהעג טָאה יטיק רעבָא
 ,רהיא ראפ טעקַאנ ןייז ֹוצ םהענעגנאנוא זיא םהיא

 ןייז נידנעטכיררעפ טגָאזעג איז טָאה -- ! טינ קוק ךיא ,טינ קוק ךיא -- |
 טכַאמ ,טייז רענעי ןופ טהעג אנוועיאלַאקינ איראס רחיא ןוא --- לעברַא ןיא דנַאה

 : | | .ןעטייהעג איז טָאה -- טכערוצ
 אוד טסעו שַאט-עזייר םעניילק ןיא רימ ייב ,טוג יוזא ייז ,הענ

 סע גניירב -- ןַאמ םיצ ןהָאטעג דנעוו א ךיז איז טָאה -- עלעשעלפ א ןעניפעג
 .טמארענפיוא ןעצנאג ןיא ןייז ןיוש ָאד טעוװ ?ייוורעד ןוא רעהא

 ןענופעג ןיוש רע טָאה ,עלעשעלפ ן'טימ קירוצ ןעמוקעג זיא ןיוועל ןעוו

 רערעווש רעד .טרעדנעעגנ ןעצנַאנ ןיא םורא סעלא ןוא טגיילעגקעווא ןעקנארק םעד
 עכלעוו ,םויפראּפ טיס ניסע ןופ חיר םעד ףיוא ןערָאװעג ןעטיברעפ זיא ךיורעג

 .ןעקַאב עטיור ענעזָאלבעגנָא ןוא ןעּפיל עטלעטשעגנסיוא טימ טצירּפשעג טָאה יטיק
 -טקניּפ ןענַאטשעג ןענייז שיט ן'םיוא .ןעהעז וצ ןעוועגנ טינ ץענרע זיא ביוטש ןייק !

 "ךנַאה סיטיק ןוא נייצסייו עניטיונ ןוא ךעלעזעלג ,ךעלעשעלפ טלעטשוצ ךיל
 סנעקנארק ןעבעל ,לעשיט ןעטייווצ ן'םיוא .ןענעלעג ךיוא ָאד ןיוש ויא טייברא
 רעקנארק רעד .טכיל א ןוא סעקשָארּפ ,ןעקנירט םוצ ןעכאז ןעוועג ןענייז ,לעטעב
 ףיוא ,גייצ-טעב ענייר ףיוא ןענעלעג זיא ,רעטמאקענוצ ,רענעשַאוועגנייא ןַא ןיילַא

 םורא ןענארק ןעסייוו א טימ דמעה ענייר א ןיא ,ךעלעשיק ענעביוהעגפיוא ךיוח
 -בָארַא טינ ,גנונפָאה ןופ קורדסיוא םעיינ א טימ ןוא זלַאה עניד ךילריטַאננוא רעד
 .יטיק ןֹוט ןעניוא איד גידנעמהענ

 ןעועג טינ ןיא ,בולק ןיא ןענופעג טָאה ןיוועל ןעכלעוו ,רָאטקָאד רעד

 זיא רע ןעכלעוו טיט ןוא ןעיאלָאקינ טרירוק טָאה סָאװ רָאטסָאד רעגידנעטש רעד
 ןוא עלעביירט א ןעמונעגסיורא טָאה רָאטקָאד רעיינ רעד .ןעדעירפוצנוא ןעוועג
 טָאה ,ּפָאק ן'טימ ןהָאטענ לעקָאש א טָאה ,ןעקנַארק םעד טרעהעגסיוא טוג טָאה

 טרהעלקרע ןעטייהלעצנייא ערעדנוועב טימ טָאה ןוא טפעצער א ןעבירשראפ
 ןעמ עטעיד עכלעוו ךָאנרעד ןוא האופר איד ןעמהעננייא ףרַאד ןעמ איו יונעג

 -אוו-רעצלעז ןוא רעייא ערעטיש םהיא ןעבענ וצ ןעהטארעג טָאה רע .ןעטיהבָא לָאז

 רָאטקָאד רעד ןעוו .רוטארעּפמעט רעטמיטשעב א ןופ ךלימ עטהירבעג טימ רעס
 טרעהעג טָאד ןיוועל רעבָא ,ןעניוועל סעּטע טגָאזעג רעקנארק רעד טָאה ,קעווא זיא

 ןעכלעוו טימ ,רעבָא קילב םעד ןופ - .ַאיטַאק ןייד , : רעטרעוו עטצעל איד זיולב

 עג איז טָאה רע זא ,ןענַאטשרעפ ןיוועל טָאה ,רהיא ףיוא ןהָאטענ קוק ַא טָאה רע
 / .ןעפורעג איז טָאה רע איוו ,ןאיטַאק ךיוא ןעפורעגוצ טָאה רע .טביול

 ךייא טימ -- טנַאזעג רע טָאה -- רעסעב דנעטיידעב ןיוש זיא רימ ---

 דנאה רהיא ןעמונעג טָאה רע -- } טוג איוו .ןערָאװעג דנוזעג גנַאל ןיוש ךיא טלָאװ
 זא ,גידנעבָאה ארומ איוו סעּפע רעבָא ,ןעּפיל ענייז וצ ןהָאטענ היצ א טָאה ןוא
 טָאה ןוא דנַאה רהיא ןעזָאלעגסיױרא רע טָאה ,םהענעגנאנוא ןייז רחיא ןָאק סָאד
 ןוא עדייב ערהיא ןיא דנאה ןייז ןעמונעגנָא טָאה יטיק ,ןהָאטעג טעלג א זיולב איז
 .ןהָאטעג קירד א ךילטרעצ איז טָאה

 ---ןעפאלש טהעג ןוא טייז רעקניל רעד ףיוא קעווא ךימ טגייל טציא ןוא ---
 .טנָאזענ רע טָאה
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 טָאה יטיק זיולב ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ טוג טרעהעג טינ טָאה רענייק

 ןָאק םהיא סָאװ סעלא טגלָאפעגכַאנ רעהפיוא ןֹהֶא טָאה איז לייוו ,ןענַאטשרעֿפ

 | | .ןייז גיטיונ

 טפָאלש רע -- ןַאמ םעד טנָאזעג איז טָאה --- טייז רעדנַא רעד ףיוא --- |

 ןעפור ֹוצ םהענעגנא טינ זיא םע ,רעביא םהיא אוד רֶהעַק .טייז רענעי ףיוא רעמיא

 --- ןענַאק טינ ךיוא טעװ רהיא ןוא .רעווש סָאד זיא רימ .רעניד איד להָאמ ןעדעי

 | - .אנוועיאלָאקינ איראמ וצ ןהָאטעג דנעוו א ךיז איז טָאה

 טימ ןעמהענוצמורא ןעניוועק ראפ ןעוועג טינ זיא םע ךילקערש איוו

 רעטנוא רעצעלּפ איד ןעמהענוצנָא ,רעּפרעק ןעגיד'ארומ ןעגיזָאד םעד דנעה ענייז

 . ןיא .יורפ רעד ןופ סולפנייא םעד ןעבעגעגרעטנוא ךיז טָאה רע רעבָא ,עקעד רעד

 -עגמורא זיא ןעקַאנ ןייז איוו גידנעלהיפ ,טרהעקעג םהיא טָאה רע סָאװ טייצ רעד

 לענש יטיק טָאה ,דנַאה עטרעגָאמעגסיוא עגידרענייב גיד'ארומ רעד ןופ ןעמונ

 טָאה ןוא ןעגָאלשעגפיוא איז טָאה ,עלעשיק איד טרהעקעגרעביא ליטש ץנַאנ ןוא

 ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ראָאה ערעטיש ענייז ןוא ּפָאק סנעקנַארק םעד טכיררעפ

 א עם .ןעפיילש איד וצ טּפעלקעגוצ רעדיוו

 .דנאה סרעדורב םעד דנַאה ןייז ןיא ןעטלַאהעגנָא טָאה רעקנַארק רעד

 - "רע איז טהיצ ןוא דנאה ןייז טימ ןהָאט סעּפע ליוו רע זא ,טלהיפעג טָאה ןיוועל
 טָאה רע ,אי .רענעברטשרעפ א איוו גידנעביילב ,ןעזָאלעג ךיז טָאה רע .ץענ

 -רעפ זיא ןיוועל .ןהָאטעג שוק א איז טָאה ןוא ליומ ןייז וצ דנאה !איד ןעגיוצעגוצ

 ןייק גידנעבָאה טינ ןוא ,ןעצכולש ןיא ןעכָארבענסיױא טָאה ,ןערָאװעג טלעסיורט

 | .רעגידנענייוו א רעמיצ ןופ סיורא רע זיא ,םעּפע ןעגָאז וצ חכ

 רעדניק ראפ טקערטנע סָאד טָאה ןוא םימכח איד ןופ ןעטלַאהעב טָאה,= |

 רע ןעוו ,יורפ ןייז ןעגעוו ןיוועל ןהָאטעג טכארט א טָאה ",םימכח-טינ ראפ ןוא

 | .דנעבא ןעגיבלעזמעד טסעומשעג רהיא טימ טָאה

 "רעד טינ ךורּפש ןעשילעגנאווע םעֶד ןעגעוו טכארטעג סָאד טָאה ןיוועל

 -עג טינ ךיז טָאה רע .םכח ןעסיורג א ראפ ןעטלַאהעג ךיז טָאה רע לייוו ראפ

 "ילק זיא רע זא ,ןעסיוו טינ טנָאקעג טינ רעבָא טָאה רע ,םכח ַאזַא ראפ ןעטלַאה

 .טינ טָאה רע ןוא ,אנוואילאכימ איפאנא רעטלא רעד ןופ ןוא יורפ ןייז ןופ רעג -

 טכַארטעג רע טָאה ,טיוט ןעגעוו טכארטעג טָאה רע ןעוו זא ,ןעסיוו טינ טנַאקעג

 - עלעיפ זא טסואוועג ךיוא טָאה רע .המשנ ןייז ןופ תֹוחכ עלַא טימ םעד ןעגעוו

 םעד ןעגעוו טכַארטעג ןעבָאה ,ןעזעלעג טָאה רע עכלעוו ,?כש סיורג טימ רענעמ

 טסואוועג טָאה סָאװ םעד ןופ קלח-טרע -נוה ןייק טסואוועג טינ ןעבָאה ייז ןוא

 ..אנווָאליַאכימ איפַאנַא ןוא יורפ ןייז |
| 

 ייווצ עניזָאד יד ןעשיווצ ןייז טינ לָאז סע דעישרעטנוא ןַא רַאפ סָאװ |

 "עג איז טָאה יַאלָאקינ רעדורב איו ,ַאיטַאק ןוא אנווָאליַאכימ איפַאנַא ,ןעיורפ

 ןענייז ,ןעפור וצ איז םהענעגנַא רעדנוזעב ןערָאװעג זיא ןעניוועל איו ןוא ןעפור

 סניוזא סאוו טסואוועג עדייב ןעבָאה ייז .ּךילנהע ןעצנַאג ןיא ןעוועג ןיירעד ייז |

 טנַאקעג טינ ןעטלָאװ ייז ?הָאוובָא ןוא טיוט סניוזא זיא סע סָאװ ןוא ןעבעל זיא

 .ןעגַארפ עכלעזא ןערעטשראפ וליפא רעדָא ,ןעגַארפ עכלעזַא ףיוא ןערעפטנע

 -ייווצעג טינ עדייב ְךָאד ןעבָאה ,ןעניוועפ טלעטשענרָאפ ךיז ןעבָאה עכלעוו
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 ףיוא טקוקעג ןעכָאה ןוא גנוניישרע רעניזָאד רעד ןופ גנוטיידעב רעד ןיא טלעפ
 ַא סלַא .ןעקוק ןעשנעמ ןענַאילימ איוו ,ךיילנ עדייב טיוט ןופ גנוניישרע רעד
 ןענעיד ןָאק ,טיוט סניוזא זיא סָאד סאוו טסעפ טסואוועג ןעבָאה ייז זא ,זייוועב
 איוו טסואוועגנ ןעבָאה ,טלעפייווצעג טינ טונימ ןייק ףיוא ןעבָאה ייז סָאװ סָאד
 טינ ארומ ןייק ייז ראפ ןעבָאה ןוא ,עדנעברעטש םימ ןהעגעב ךיז ףרַאד ןעמ

 ןעגעוו ןעגָאז טנַאקעג לעיפ רהעז וליפא ןעבָאה ערעדנַא ןוא רעבָא ןיוועל .טָאהעג
 סָאװ טסואוועג טינ ןעבָאה ,זיא סָאד סָאװ טסואוועג טינ רעבָא ןעבָאה ,טיוט

 ןיילא ןעבילבראפ טציא טלָאװ ןיוועל ןעוו .ןעברַאטש ןעשנעמ ןעוו ןהָאט וצ

 טלָאו ןוא קערש טימ טקוקעג םהיא ףיוא רע טלָאװ ,יַאלָאקינ רעדורב ןייז טימ
 .ןהָאט טנעקעג טינ ךאז ןייק טְלָאװ ןוא טרַאװעג קערש רהעמ טימ ךָאנ

 ,ןעקוק וצ איוו ,ןעדייר וצ סָאװ ,טסואוועג טינ רע טָאה םעד רעסיוא
 -עב א סלַא טניישעג םהיא טָאה ןעכַאז עגיטייז ןעגעוו ןעדייר .ןחעג וצ איוו
 ןעמ רָאט -- סעגירעיורט ןענעוו ,טיוט ןעגעוו ןעדייר ; טינ רָאט ןעמ ,גנוגירייל
 ןעמ זַא ,ןעטכוד ןעקנארק םעד ךיז טעװ --- ןעקוק .טינ -- ןעגייווש .טינ ךיוא
 ץיּפש איד ףיוא ןהעג .ענַאל ןייז ןענעוו טינ ןוא שרעדנַא סעּפע ןענעוו טכַארט
 איוו -- ךילנהעוועג איוו קרַאטש ןהענ ;ןעדעירפוצנוא ןייז רע טעװ -- רעגניפ

 טכַארטעג טינ רָאנ םינּפַא רעבָא טָאה יטיק ? וצרעד ץרַאה ַא ןעבָאה ןעמ ןָאק
 טכַארטעג טָאה איז ;טאהעג טינ טייצ ןייק וצרעד ראג טָאה ןוא ךיז ןעגעוו
 ןעמוקעגסיוא רהיא ייב סעּפע זיא סעֶלַא ןוא ןעקנַארק םעד ןעגעוו ,םהיא ןעגעוו
 הנותח רהיא ןעגעוו ןעקנַארק םעד טלהעצרעד וליפא טָאה איז .ףרַאדעב ןעמ איוו
 -עג םהיא טָאה ןוא ,טרעיודעב טָאה ןוא ,טלעכיימשעגנ םהיא וצ טָאה איז ןוא

 -רהעפעג ןעוועג ןענייז ןעשנעמ איוו ,עלעפ ןעגעוו טלהעצרעד טָאה ןוא ,טלעטרעצ
 טַאלג יוזַא ןעמוקעגטיוא זיא םעלַא ןוא ,ןערָאװעג דנוזעג ןענייז ןוא קנַארק ךיל

 ננַאגמוא ןעשיזיפ םעד רעסיוא ןוא .טכואוועג ךָאד איז טָאה אמתסמ ;} טוג ןוא

 גיטיונ םהיא ראפ זיא סאו ,סעּפע ךָאנ טסואוועג יטיק טָאה ,ןעקנַארק םעד םורַא
 א ןעגעו לָאמַא גידנעדייר .אנוואליאכימ איפאנא טסואוועג טָאה סָאד איו
 ,טָאג ןעקנַאד , :טנָאזעג אנווָאליאכימ שיסאנא טָאה ,ןַאמ ןעטלַא ןעדנעברַאטש
 ".ןעברַאטש וצ רעגרע טינ ןעמעלַא ראפ טָאג ביג ,ןהָאטעג הכושת ,טגָאזעג יודיו
 איו ;רעדורב ןעדנעברַאטש ןייז טימ ךיז ןעגנַאגעב ךיוא אימַאק זיא ױזַא ןוא

 -רעטנוא איוו ,ןהָאטנָא םהיא ןעמ לָאז שעוו עסייוו זַא טגרָאזעג זיולב טינ טָאה
 .וו .ז .א ,ןעקנירט לָאז רע סָאװ ,ןעניל וצ רעמעווקעב ןייז לָאז םהיא ןעטעבוצ
 יודיו ראפ ןיא גירעהעג סָאװ סעלַא ןהָאט גיטיונ ראפ ןענופעג ךיוא טָאה איז
 ,עכריק רעד וצ םהיא ןעטפעהאב ,הבושת ןוא

 סנעקנַארק םעד ןופ טרהעקענקירוצ ןעניועל טימ ךיז טָאה איז ןעוו
 םענעזָאלעגּפָארַא ןא טימ ךיז טצעזעג ןיוועל טָאה ,ןערעמונ ערעייז ןיא רעמיצ
 רעניטעהט טציא ןעוועג טרחעקראפ זיא יטיק ,ןהָאט וצ סָאװ גידנעסיוו טינ ,ּפָאק
 ןיילא טָאה ,טיױרב-דנעבַא ןעגָארטניײירַא ןעסייהעג טָאה איז ,ךילנהעוועג רעדייא
 וצ ןעסעגרעפ טינ ןוא ןעטעב איד ןעכַאמ ןעפלָאהעג טָאה ,ןעכַאז איד ןעמונוצ
 .דנעה איד רעטנוא רהיא ייב זיא סעֶלַא .רעװלוּפ עשיזרעּפ טימ ייז ןעטישעב
 - ןייק ןעוועג טינ ךָאנ ,יא םע זַא ױזַא ,קנילפ ןהָאטעגבָא ךיז טָאה ,לענש ןעגנַאגעג

044 



 אנינעראק אננא

 איד ןוא גנונדרָא רעטמעב ןיא ןעוועג ןיוש זיא סעלַא איוו ,רענייז א ףלעווצ

 -"סיוא ןעטעב איד :ןרעמיצ עשימייה ערהיא ףיוא ךילנהע ןעוועג ןענייז ןרעמיצ

 רוצ ןעוװעג ןענייז סעקטעפלַאס ןוא ךאלעטשרעב ,ךַאלעמעק ,ךַאלעגיּפש ,טעבעג

 י- .זיא גירעהעג איוו טגיילעגסיוא ןוא טלעטש

 -ָאמ ַאזַא ןיא ךילהייצרעפנוא זיא סע זַא ןעמוקעגסיוא ןיא ןעניוועל ייב

 גנוגעוועב רעדעי ןייז זַא ,טלהיפעג טָאה ןוא ןעפאלש ,ןערייר ,ןעסע וצ טנעמ

 } טסַאּפעג סעלַא רעבָא ךיז טאה רהיא ייב .טייצ אזַא ראפ גיסַאּפנוא סעּפע ןזיא

 ,יױזַא ןהָאטעג סָאד טָאװ רעבָא ,ךַאלעטשרעב איד ךיז טסכוד ןעמונוצ טָאה איז

 ייז ןעבָאה ןעסע .ןעוועג טינ סעדנעגידיילעב ,סעגיסַאּפנוא ןייק זיא ןיירעד זַא

 .ןעגייל ןעפָאלש טנַאקעג טינ גנַאֿכ ךיז ןעבָאה ןוא ,טנַאקעג טשינ רָאג רעבָא

 -רָאמ לָאז רע ,טדערעגנייא םהיא בָאה ךיא סָאװ ,ןרעג רהעז ןיב ךיא --

 .לעגיּפש םעד ראפעב גידנעציז ,טגָאזעג איז טאה -- חַלג ן'טימ ןעגאז יודיו ןע.

 טינ לָאמנייק בָאה ךיא --- ראָאה ענידנעקעמש ,עכייוו ערהיא גידנעמאקוצ ןוא

 זַא ,טלהעצרעד לָאמַא רימ טָאה עמַאמ איד רעבָא ,רָאפ טמוק סָאד איוו ,ןעהעזענ

 | .האופר א ראפ תוליפת טגָאזעג ןערעוו השעמ תעשב

 טגָאזעג טָאה -- ? ןערעוװ דנוזעג ךָאנ ןָאק רע זַא ,ןעד וד טסכיולג ---

 | י | 0 | | .ןיוועל

 רע זַא ,טגָאז רָאטקָאד רעד ןוא ,רָאטקָאד םעד טגערפעג בָאה ךיא -- |

 ךיא ? ןעסיוו ןעד ןענָאק ייז רעבָא .יירד געט ַא ךָאנ איוו ןעהיצ טינ רהעמ טעוו

 סעלַא .טדערעגוצ םהיא בָאה ךיא סָאװ ןעדעירפוצ רהעז ןעגעווטסעד ןופ ןיב

 א אה | | .ןייז ךילגעמ ןָאק

 ןעוו ,ןָאיגילער ןעגעוו טַאהעג לָאמַא ןעבָאה ייז סָאװ ,ךערּפשעג םעד ךָאנ

 םיִנ דנַאטשנעגעג םעד ?הָאמ ןייק ייז ןעבָאה ,הלכ-ןתח ןעוועג ךָאנ ןענייז ייז

 וצ ןעגנַאגעג זיא ,עכריק רעד וצ ענונב סעֶלַא טליפרע טָאה איז רעבָא ,טרהירעב

 ןעמ ףרַאד ױזַא זַא ,ןייז-טסואוועב ןעניהור םעד טימ רעמיא ,טסנעיר-סעטָאנ

 ,טינ םביולג רע זַא ןערעכיזרעפ איז טנעלפ רע סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ .ןהָאט

 ביוא ,איז איו ױזַא טסירק ַאזַא ךיוא זיא רע זַא ,רעכיז ךיז ייב ןעוועג איז זיא

 זיולב סָאד זיא ,ױזַא טדער רע סָאװ סָאד ןוא ,רהיא ןופ רערעסעב א ךָאנ טינ

 .רענעמ איד ןופ ןעטייז עשימָאק איד ןופ ענייא

 ַאירַאמ ,יורפ עגיזָאד איד --- ןיוועל ךילדנע טגָאזעג טָאה -- ,אי --

 יעג זומ ךיא ....ןוא .ןעכַאמ טנָאקעג טינ סעלַא סָאד ךָאד טָאה ַאנװעיַאלָאקינ

 .אוד .רימ טימ רעהַא ןערהָאפעג טסיב וד סָאוו רהעז ךימ טהערַּפ סע זַא ,ןהעטש

 "עג טינ טָאה ןוא דנַאװ רהיא ןעמונעג טָאה רע ...זַא ,טייקרעביוז אזַא טסיב

 "נַא רעד ןיא טציא גיסַאּפנוא סעּפע זיא סע זַא ,טניישעג טָאה םהיא .טשוק

 | .ךיז ןעשוק ןופ ןעבָאה וצ האנה טוט ןופ טייהנעזעוו

 טגָאזעג איז טָאה -- ןיילַא םענייא ָאד ןייז רעווש ױזַא טלָאװ ריד --

 ראָאה עטמַאקוצ ערהיא טהערדרעפ איז טָאה ,דנעה איד ךיוה גידנעביוהפיוא ןוא

 .יטַאּפ רעד ףיוא ןעלדַאנ-ראאה טימ טעליּפשענוצ סָאד טָאה ןוא ּםונק ַא ןיא

 עקנַארק םורַא איוו סעלעיפ טנערעלעגסיוא ,קילנ םוצ ,ךיז בָאה ךיא -- עציל

 | .ןעדאפ ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,ןהעגוצמורַא
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 ? עקנַארק עכלעזַא ןעוועג ךיוא טרָאד ןעד ןענייז ---
 | ,ערעגרע ךָאנ --
 טינ טינ ןָאק ךיא סָאוװ ,סָאד סעֶלַא ןֹו רעכילקערש ןזיא רימ ראפ ---

 טכעוװ אוד ...גנוי ןעוועג זיא רע ןעוו ןעהעזעגסיוא טָאה רע איוו םהיא ןעהעז
 םהיא בָאה ךיא .ןעוועג זיא רע שנעמ רעגנוי רעגיטכערּפ ַא ראפ סָאװ ןעביולג טינ
 | | .ןענַאטשרעּפ טינ ןַאד רעדייל רעבָא

 טלָאמער םהיא טלָאװ ךיא ןעוו זַא ,?היפ ךיא .רהעז ביולג ךיא ,ָא --
 איז טָאה -- םהיא טימ ןעוועג ךילדניירפ רהעז רימ ן| עט ? ַא וו טנעקעג

 ןעבָאה ןערהערט ןוא רעטרעוו ערהיא ראפ ןעקָארשוצ ןיילַא ךיז טָאה ןוא טגָאזעג |
 - .ןעגיוא ערהיא ןיא ןעזיוועג ךיו

 --- גירעיורט טרעפטנעעג רע טָאה --ןעוועג טלָאוו אי --
 טינ ןענייז ייז זַא ,טגָאז ןעמ עכלעוו ןענעוו ,ןעשנעמ איד ןופ רענייא זיא רע
 | .טלעו ר ע ד ראפ

 -- ןענייל ךיז ףרַאד ןעמ ,געט עלעיפ רָאפ ךָאנ ןעהעטש זנוא רעבָא --
 ,פערענייז ןעקניניילק רהיא ףיוא גידנהַאט קוק ַא ,יטיק טגָאזעג טָאה

20 

 .טיוט רעד

 ,טכער סָאד ןהָאטעג ןעקנַארק םעד טימ ןעמ טָאװ גָאט ןעטייווצ םעד ףיוא =
 -ולייה רעגיזָאד רעד ןופ טייצ רעד ןיא .הבושת ןוא יודיו ןופ סעינָאמערעצ עלַא
 ,ןעגיוא עסיורג איד ןיא .ןהָאטעג הלפת סייה ןיוועל יַאלָאקינ טָאה עינָאמערעצ רעג
 -קעװַא ןיא סָאװ ,דליב ןענילייה םעד ףיוא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז עכלעוו
 -סיוא ןעוועג זיא ,לעשימ ן'פיוא ךוטשיט רעטרילַאק ַא ףיוא ןערָאװעג טלעטשעג
 ןעקוק וצ ךילקערש ןעוועג זיא ןעניוועל זַא ,גנונעפָאה ןוא טעבעג אזא טקירדעג
 -עוו גנונעפאה ןוא תוליפת עסייה עגיזָאד איד זַא ,טסואוועג םָאה ןיוועל .ףיורעד
 ן'טימ ךיז ןעדייש וצ רערעווש ךאנ ןייז טעװ ןעדנעברעטש םעד זַא ,ןעכַאמ ןעל
 טָאה ןוא רעדורב םעד טנעקעג טָאה ןיוועל .טבילעג ױזַא טָאה רע ןעכלעוו ,ןעבעל
 ןעמוקעג זיא ןעביולננוא ןייז זַא טסואוועג טָאה רע ;ןעקנַאדעג ענייז טסואוועג
 ןופרעד רָאנ ,הנומא ןהִא ןעבעל ֹוצ רעטכייל ןייז לָאז םהיא סָאװ ,ןופרעד טינ
 זופ ןעגנורעלקרע עכילטפַאשנעסיװ ענרעדָאמ איד ןעבָאה טירט ראפ טירט סָאװ
 -ענ רע טָאה םורָאד ןוא ,ןעביולג םעד טּפוטשעגסױרַא ןעננוניישרע-טלעוו איד
 ךרוד ןעמוק לָאז סָאװ ,עניטכיר ןייק םינ זיא הבושת עניטציא איד זַא ,טסואוו
 סָאד ,ןעקעווצ עכילנעזרעּפ סיוא ןעוועג זילב זיא סע ;ןעקניידכַאנ םענעגייא
 ,ךיז ןעל:יהוצסיוא ,ןערעוו וצ דנוזעג גנונפַאה עגיניזנהַאװ איד ןעוועג זיא

 איד םהיא ןיא טקרַאטשרעּפ טָאה יטיק זַא ,טסואוועג ךיוא טָאה ןיוועל
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 יעג טָאה איז סָאװ תוישעמ ןעגעוו ןעגנולהעצרע ערהיא טימ גנונפָאה עגיזָאד

 איד ןופ טייצ רעד ןיא .ןערָאװעג טלייהעגסיוא ןענייז עכלעוו ןעשנעמ ןופ טרעה
 טָאה רע סָאװ ,סָאד ןהָאטעג ןיוועל טָאה עינָאמערעצ-הבושת ןוא תוליפת עניזָאר

 גידנעדנעוו ,טדערעג טָאה רע .ןעבעל ןייז ןיא ?להָאמ עדנעזיוט ױזַא ןיוש ןהָאטענ
 .שנעמ רעגיזָאד רעד ןַא ךַאמ ,טסריטסיזקע אוד ביוא ,ךַאמ ,הוט , : טָאג וצ ךיז

 | ",ךימ ןוא םהיא ןעװעטַאר טסעוו אוד ןוא ןערעוו טלייהעגנסיוא לָאז

 ליוא ןעגילייה םעד טימ טרימשעב ןעקנַארק םעד טָאה ןעמ איוו םעד ךָאנ

 ַא ראפ ןעטסוה וצ טרעהענפיוא טָאה רע .רעפעב ןערָאװעג גנולצולּפ םהיא זיא
 טימ טָאד ,דנַאה סיטיק טשוקעג טָאה ,טלעכיימשעג טָאה ,עדנוטש רעצנַאג
 טציא טלהיפ רע זַא טנָאזעג טָאה ןוא ,טקנַאדעג רהיא ןעגיוא איד ןיא ןערהערט
 .טיטעּפא טָאה ןוא רעגיטפערק טלהיפ רע ,העוו טינ ץעגרע טוהט םהיא .,טונ
 ןעהעזעג טינ טָאה ןעמ ןעפָא איו ,ןעוועג טינ זיא ענַאל ןייז זָאלסגנונעפָאה איו
 ןיוועל ןעבָאה ןעגעווטסעד ןופ ,טינ ןיוש רע ןָאק ןערעוו דנוזעג זַא ,םהיא ףיוא
 רעהירפ ןופ רעכילקילג סעּפע ךיז טלהיפעג עדנוטש רעגיזָאד רעד ןיא יטיק ןוא

 .ןערַאנבא טינ ייז לָאז להיפעג רעייז זַא ,טרעטיצעג ןעבָאה ןוא

 .-עגנייא גיהור זיא רעקנַארק רעד .טרעיודענ סָאד טָאה גנַאל טינ רעבָא
 ייב זיא גנולצולּפ ןוא .טקעוועגפיוא טסוה רעד םהיא טָאה דלַאב רעבָא ,ןעפָאלש

 .ןיילַא םדיא ייב ךיוא ױזַא ןוא ,גנונעפָאה עדעי ןעדנואוושרעפ עגימורַא איד
 קירוצ עדנוטש ַא טימ טשרע טָאה רע סָאװ ןיא ,ךַאז ןייק ןיוש גידנענָאמרעד טינ
 .ןעמעהטַאוצנייא ףיוא דָאי ןעבעג םהיא לָאז ןעמ זַא טרעדָאפעג רע טָאה ,טביולגעג
 ןופ ּקילב ןעגיבלעזמעד ןוא עקנַאב ענדעזעלג איד טגנַאלרעד םהיא טָאה ןיוועל

 -הבושת איד ּהיוא טקוקעג רעהירפ טָאה רע איוו טנונעּפָאה רעכילטפַאשנעדייל
 םהיא ןופ גידנערעדָאפ ,רעדורב םעד ףיוא טלעטשעגסיוא טציא רע טָאה ,תוליפת'

 טעוו דָאי ןופ גנומעהטַאנייא איד זא ,רעטרעוו סרָאטקָאד םעד ןופ גנוגיטיטשעב ַא

 ,רעדנואוו ןעכַאמ

 "וקמירא ןהָאטענ םורב א גירעזייה רע טָאה -- ? ָאטינ ָאד יטיק זיא --- |

 -- רעטרעוװ סרָאטקָאד םעד טגיטעטשעב גיליוונוא טָאה ןיוועל ןעוו ,ךיז גידנעק-

 איד טכאמעגכרוד ןעגעוו טרהיא ןופ ךיא בָאה סָאד ...ןעגָאז ךָאד געמ ןעמ ,ןיינ

 ,ןעסיוו רימ ןעפרַאד זנוא ןעשיווצ רעבָא ,עכילבעיל אזַא זיא איז .עידעמָאק עגיזָאד
 רע טָאה -- ךיא ביולג עניזָאד סָאד ןיא טָא .ןערַאנ טינ ןיילא ךיז רָאט ןעמ זַא
 -טאנייא ןוא דנַאה עגידרענייב ןייז ןיא דָאי טימ עקנַאב איד גידנעקירד טגָאזעג

 .רהיא ןופ גידנעמעה

 .-נורטעג רעמיצ ;יא ךיז ייב יורפ רעד טימ טָאה ןיוועל ןעוו ,טכא רעגייז א

 זיא איז .םעהטא ןהָא יי וצ ןעפַאלעגניירא אנוועיאלָאקינ אירַאמ זיא ,עעהט ןעק

 : טרעטיצעג ןעבָאה ןעּפיל ערהיא ,ךיילב ןעוועג

 ךיילג זא ,ארומ בָאה ךיא -- טעצּפעשעג איז טָאה --! טנרַאטש רע ---

 תהי | | .רע טברַאטש

 טנהעלעגנא טעב ןיא ןעסעזעג זיא רע .םהיא וצ ןעפָאלעג עדייב ןענייז ייז |

 .ןעקור רעד ןעגיובעגנייא ,ּפָאק םעד ןעזָאלעגבָארַא ןוא דנעה עדייב ףיוא
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 עלייוו א ךָאנ ןיוועל ןהָאטעג גערפ א סָאה -- ? אוד טסלהיפ .איוו ---
 וי .ןעגייווש

 טימ רעדָא הימ סיורנ טימ טָאה -- בָא ךיז גָארט ךיא זא ,להיפ ךיא --- |

 -ענפיוא טינ טָאה רע .רעקנארק רעד טדערעגסיורא טייקטמיטשעב רעדנוזעב ַא
 העג ,איטאק -- ףיורא ןהָאטעג רהעק א ןעגיוא איד טָאה רונ ,ּפָאק םעד ןעביוהו

 | ,טגָאזעג רע טָאה -- ! סיױורַא
 ,טנָאזעג רעדיוו רע טָאה -- בָא ךיז גָארט ךיא --

 םוא ןיולב ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ? יוזא אוד טסקנייד סָאװ ראפ --- |

 | | .ןעגָאז וצ סעּפע
 םהיא איו טלָאהרעדיװ רע טָאה -- בָא ךיז גָארט ךיא ?ייוו ראפרעד ---

 ! ףוס א -- קורדסיוא רעגיזָאד רעד ןייז ןעלעפעג רעדנוזעב סעּפע טלָאװ
 .ןעגנאגעגוצ םהיא וצ זיא אנוועיאלָאקינ ַאירַאמ
 טָאה -- ןרעוו רעטכייל ךייא טעװ טגיילעג רעסעב ךיז טלָאװ רהיא ---

 | | .טגָאזעג איז

 א -- טדערעגסיורא ?יטש רע טָאה - ןעניל ןיוש ךיא ?עוו דלַאב --
 ,קעווא ךימ םנייל ,ונ -- ךעלזייב טנידנעעג רע טָאה -- ןעגיל ךיא לעוװו רעטיוט
 - .טליוו רהיא ביוא

 טקוקעג טָאה ןוא ןעקור ן'פיוא רעדורב םעד טגיילעגקעווא טָאה ןיוועל
  עטכאמרעפ טימ ןעגעלעגנ זיא רעדנעברַאטש רעד .גידנעמהטא םיוק םהיא ףיוא

 איו ,ןעלוקסומ איד טרעטיצעג זייוונעלייוו ןעבָאה ןערעטש ן'פיוא זיולב ,ןעניוא
 ןעמאזוצ טָאה ןיוועל .גנוגניירטשנא טימ ,ףעיט טקנייד רעכלעוו ,ןעשנעמ א ייב
 טינ רעבָא ,רָאפ םהיא ןיא טציא טמוק סע סאוו ,םעד ןעגעוו טקניידעג םהיא טימ

 "סיוא םעד ןופ ןעהעזעג רע טָאה ,ןעקנייד ןעדנעגניירטשנא ןייז ףיוא גידנעקיק
 םעד ראפ זא ,םינּפ סנעדנעברעטש םעד ףיוא טייקטסנערע ןעגיהור םעד ןופ קורד

 ןוא לעקנוד יוזא טביילב סָאװ ,סָאד רערהעלק ןוא רערהעלק ץלא םרעוו ןעקנַארק
 | .ןעניוועל ראפ ךילרהעלקרענוא יוזא

 רעד טדערענסיורא טייקרהַאלק טימ ,םַאזגנַאל טָאה -- ױזַא ,אי ,אי --
 ץפיז א רעווש רע טָאה -- ! טָאג ןיימ ,א ...! יוזא ,אי ...טרַאװ --- רעדנעברַאטש
 | | .ןהָאטעג

 ,סיפ ענייז טּפַאטעגנָא טָאה אנווָאיװעיאלַאקינ אירַאמ
 .ןהָאטעג עצּפעש א איז טָאה טלַאק ןרעוו ייז --

 רעקנארק רעד זיא ,ןעניוועל ןעזיוועגסיוא טָאה סע איוו ,גנַאל דהעז גנַאל
 -בא ךיז ןעטלעז טָאה ןוא טבעלעג ץלַא רעבָא ךָאנ טָאה רע ,ךילגעוועבנוא ןעגעלעג
 .ןעטכַארט ןעגנערטשעגנָא ןייז ןופ ןערָאװעג דעימ ןיוש זיא ןיוועל .טסעהטאעג
 ךאנ זיא ןעקנַאדעג ענייז טגניירטשעגנא טינ טָאה רע איוו זַא ,טלהיפענ טָאה רע
 ,טלהיפענ טָאה רע ."יוזא , עגיזָאד סָאד ןעוועג ךילדנעטשרעפנוא ץלַא םהיא רַאפ
 טָאה רע ,ןעדנעברַאטש םעד ןופ גילעטשרעטניה ןעבילבעג גנַאל ןיוש זיא רע זַא
 טינ טָאה רע ןֹוא ,ןעטכארט טנַאקעג טינ טיוט ןופ עגארפ םצע רעד ןעגעוו ןיוׂש
 ןעמוקסיוא טעוו םהיא סָאװ םעד ןעגעוו ןזיולב טציא רָאג טכַארטעג גידנעלעוו
 ןעלעטשעב ,םהיא ןהָאטנָא ,ןעגיוא איד ןעטיוט םעד ןעכַאמרעּפ : ןהָאט וצ דלַאב
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 . .טריּפשעג טינ סָאה ,טלַאק ץנַאג טלהיפעג ךיז טָאה רע ,רַאברעדנָאז ןוא .ןורא ןא

 םהיא ןיא ביוא .רעדורב ן'פיוא תונמחר ןייק וליפא ,טסולרעפ ןייק ,םירוסי ייזק

 -עב ןופ להיפעג ןעוועג רעכיג סָאד זיא ,רעדורב םוע להיפעג א ןעוועג טציא ןזיא

 .ןעסיוו טינ ןָאק רע סָאװ ,סָאד סייוו רעדנעברַאטש רעד סָאװ ראפ גנודיינ

 ן'פיוא גידנעטראוו ץלא ,םהיא רעניא יוזא ןעסעזעג רע זיא גנַאֿפ ךָאנ

 יטיק ןוא םנעפעעג ךיז טָאה רהיט איד .ןעמוקעג טינ זיא ףוס רעד רעבָא .ףוס

 םעד ןיא רעבָא .איז ןעלעטשוצבא םוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה ןיוועל ,ןירַא זיא

 -רַאטש רעד איוו טרעהרעד רע טָאה ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה רע סָאװ טנעמָאמ

 | .ךיז טגעוועב רעדנעב
 ןייז טקערטשעגסיוא טָאה ןוא יאלָאקינ טגָאזעג טָאה -- קעווא טינ הענ --

 .יורפ רעד ןהָאטעג קנואוו א טָאה ןוא דנַאה ןייז טגנַאלרעד םהיא טָאה ןיוועל .דנַאה

 | | .םיורא לָאז איז זַא
 עבלַאה א יוזא ןעסעזעג רע זִיא דנַאה ןייז ןיא ןעטיוט ןופ דנַאה רעד טימ

 טכארטעג םינ רָאנ טציא ןיוש טָאה רע .עדנוטש א ךָאנ ,עדנוטש א ,עדנוטש

 ןיא טנהָאװ רעװ ,יטיק טציא טוהט סָאװ ,םעד ןעגעוו טכַארעג טָאה רע .טיוט ןופ

 טָאה רע .טינ רעדָא זיוה סענענייא ןא רָאטקָאד רעד טָאה ,רעמונ ןעטייווצ םעד

 איד ןעזָאלעגסיורא גיטכיזרָאפ טָאה רע ,ןעפַאלש ליוװ ,ןעסע ?יוו רע זא ,טלהיפעג

 רעד רעבָא ,טלַאק ןעוועג ןענייז סיפ איד .סיפ איד טּפַאטעגנָא טָאה ןוא דנַאה

 "עג רעגניפ ןעציּפש איד ּהיוא רעדיוװ טָאה ןיוועל ,טמעהטַאעג טָאה רעקנַארק

 ןעגעוועב וצ ןעבױהעגנָא רעדיו ךיז טָאה רעקנַארק רעד רעבָא ,ןהעגסיורא טלעוו

 | | | : טגָאזעג טָאה ןוא

 יי 6 ר+ זרצ + + . + + -. .סעװא טינ העג --

 ןעבילבעג זיא ענאל סנעקנארק םעד ; ןרעוו וצ גָאט ןעביױהעגנָא טָאד סע

 -עגנייא זיא ןוא ךיז וצ קעווא זיא ,דנאה ןייז ןעזָאלענסיױרא טָאה ןיוועכ ,עניבלעזיד

 : יי .ןעפַאלש
 ,םיוט ןופ טכירכַאנ רעד טָאטשנא ,רע טָאה טּפַאכעגפיױא ְךיִז טָאה רע ןעוו

 "עג קירוצ ךיז טָאה רעקנַארק רעד זַא ךיז טסואוורעד ,טרַאוװרע טָאה רע עכלעוו

 ,ןעצעזקעװַא ןעמונעג רעדיוו ךיז טָאה רע .,דנַאטשוצ ןענירעהירפ םוצ טרהעק

 ןענַאמרעד טרעהעגפיוא טָאה ןוא ןעדייר ,ןעסע רעדיוװ ןעכיוהעגנָא טָאה ,ןעטסוה

 םעוו רע זַא גנונפָאה איד ןעקירדוצסיוא ןעביוהעגנָא רעדיוו טָאה ,טיוט ןענעוו

 .רעדייא ךָאנ רעזייב ןוא רעטגערעגפיוא רעדיוו ןערָאװעג זיא ןוא ןערעוו דנוזעג

 "ןרב רעד טינ ןעגיהורעב טנַאקעג טינ םהיא טָאה רענייק .רעהירפ ןעוועג זיא רע

 טגָאזעג ןעמעלַא טָאה ,סעכ ןיא ןעוועג ןעמעלַא ףיוא זיא רע .יטיק טינ ןוא רעד

 טָאה ןוא ןעדייל ענייז רַאפ עפריווראפ ןעמעלַא טכַאמעג ,ןעטייקכילמהענעגנַאנוא

 ןופ רָאטקָאד ןעטמהירעב םעד ןעגנײרבבָארַא םהיא רַאפ לָאז ןעמ טרעדָאפעג

 טלהיפ רע איוו ,טלעטשעג םהיא טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעגַארפ עּלַא ףיוא ,אווקסָאמ

 ךיא ,, : ףרואוורָאפ טימ ןוא טייקזייב רעבלעזרעד טימ טרעפטנעעג רע טָאה ,ךיז

 "! ךילגערטרענוא ,ךילקערש רייל

 ' 59 1 + ט
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 ןיא ךָאנ רעדנוזעב רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ןעטילעג טָאה רעקנַארק רעד
 ץלַא ןוא ןעלייהסיוא טנַאקעג טינ טָאה ןעמ עכלעוו ,רעצעלּפ ענעגעלעגוצ איד
 דאס ,םהיא םורא ןענייז סָאװ .,,עלַא ןעגעג ןערָאװעג זייב רע ןיא רהעמ ןוא רהעמ

 רַאפ סנניירב ןעמ סָאװ רַאפ סנרעדנָאזעב ןוא סעלַא ןיא עפריוורָאפ ייז גידנעכ
 טעװ רע זַא ,טסואוועג ןעבָאה עֶלַא .אווקסָאמ ןופ רָאטקָאד ןייק בָארַא טינ םהיא
 .טיט:בלַאה ןיוש זיא רע א ןוא ךילדיימרעפנוא זיא סָאד זַא ,ןעברַאטש ךינ
 עלַא ןוא ןעברַאטש רעכיג סָאװ ןיוש לָאז רע זא ,ךַאז ןייא ןעשנואוועג ןעבָאה עלַא
 ,תואופר ךעלעשעלפ ןופ ןעקנירט ןעבעגעג םהיא ןעבָאה ,ןעטלַאהעב סָאד ןעבָאה
 רענייא ןוא ךיז ,םהיא טרַאנעג ןעבָאה ןוא ןעלטימ ,םיריוטקָאד טכוזעג ןעבָאה
 עדנעגידיילעב ,,ע'סואימ ,טייקשלַאפ ,ןעניל ןעוועג זיא סעלא סָאד .,ןעטייווצ םעד

 טלהיפעג ןיוועל טָאה טייקשלַאפ עגיזָאד איד ןוא ,טייקשלַאפ עדנרעטסעל ןוא
 .ןעדנעברַאטש םעד טבעילעג ןעמעלַא ןופ רהעמ טָאה רע לייוו ,ןעמעלַא ןופ רהעמ

 ןעשיווצ טיוט ן'רַאפ םולש ןעכַאמ ןעגעוו טכַארטעג גנַאל ןיוש טָאה ןיוועכ
 שטיװָאנַאװיא יינרעס רעדורב ןייז וצ ןעבירשעג טָאה רע ןוא רעדירב ייווצ איד
 -אקינ רַאפ טָאה רע ןעכלעוו ,ףעירב ַא ןעטלַאהרע םהיא ןופ טָאה רע .םעד ןעגעוו
 ןייֵלַא ןָאק רע זַא ,ןעבירשעג טָאה שטיוװָאנַאװיא ייגרעס ,ןעזעלעגרעביא ןעיַאל
 .ננוהייצרעפ רעדורב ןופ ןעטעבעג רעטרעוו עדנערהיר ןיא רעבָא טָאה ,ןעמוק טינ
 ,טרעפטנעעג טשינרָאנ טָאה רעקנַארק רעז

 ---ןיוועל ןהָאטעג גערפ ַא טָאה --- 4 ןעביירש םהיא ךיא לָאז עשז-סָאװ --
 .ןנורב טינ םהיא ףיוא טסיב אוד זַא ףָאה ךיא

 -ינ ףיורעד טרעפטנעעג ךילסורדרעפ טָאה -- !טינ ראָאה ןייק ,ןיינ ---
 ,רָאטקָאד םעד רעהַא ןעקיש רימ לָאז רע זַא ,םהיא ביירש --- יַאלָאק

 -עג טציא ןעבָאה עלַא .געט עדנערעטַאמ יירד ְּךָאנ רעבירַא ןענייז סע
 רעד יא ,לעטאה ןופ ןעייקאל איד יא : ןעברַאטש ןיוש לָאז רע שנואוו םעד טלהיפ
 -קָאד רעד יא ,ןענַאטשעגנייא טרָאד ןענייז סָאװ איד יא ,לעטָאה ןופ תיבה לעב
 ןײֿלַא רעקנַארק רעד זיולב .יטיק יא ןיוועל יא ,אנוועיַאלָאקינ אירַאמ יא ,רָאט
 ןעוועג ךָאנ זיא רע ,טרהעקרַאפ ,?היפעג ןעגיזָאד םעד טקירדעגסיוא םינ טָאה
 טדערעג ץלַא טָאה ןוא תואופר ןעמהענוצנייא טרעהעגפיוא טינ ץְלַא טָאה רע ןוא רָאטקָאד רעװקסָאמ םעד בָארַא טינ טגניירב ןעמ סָאװ רַאפ סעכ ןיא רעקרַאטש
 טָאה םויּפִא רעד ןעוו ,ןעטונימ ענעטלעז איד ןיא ןיולב .ןעבעל ןענעוו ךָאנ
 -עגסיוא ףָאלש-בלַאה ןיא רע טָאה םירוסי עגידנעטש איד ןופ טליטשעגנייא םהיא
 : ערעדנַא עַלַא ייב רעדייא רעקרַאטש ןעוועג המשנ ןייז ןיא זיא סָאװ ,סָאד םקירד
 "!ןעגידנע ןיוש סָאד ךיז טעװ ןעוו , : רעדָא "!הוס ַא לָאמַא ןעוועג ןיוש טלָאװ ,ךא,

 טינ ,ןעדייל םינ לָאז רע רעכלעוו ןופ ,עגַאל ןייק ןעוועג םינ זיא סע .טיוט םוצ טיירבעגרַאפ םהיא ןעבָאה ןוא טרעסערגרַאפ ץלַא ךיז ןעבָאה םירוסי איד
 ףיוא ץַאלּפ ןייק ןעוועג טינ ,ןעסעגרַאפ לָאז רע רעכלעוו ןיא ,טונימ ןייק ןעוועג
 איד וליפא .טגינייּפעג ןייז טינ לָאז ,ןהָאט העוו טינ לָאז סע ואוו ,רעּפרעק ןייז
 םהיא ןיא ןעבָאה רעּפרעק ןעגיזָאד םעד ןעגעוו ןעקנַאדעג איד ,זיולב ןעננורעניארע
 ,ןעשנעמ ערעדנַא ןופ ןילַש קילבנא רעד .אפוג רעּפרעק רעד איוו ,לעקע טקעוורע
 איד .סענעמוקבא עכילקערש א ןעוועג םהיא רַאפ זיא סעֶלַא סָאד ,דייר ערעייז
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 ,ןעגנוגעוועב עיירפ ןייק טביולרע טינ ךיז ןעבָאה ןוא טלהיפעג סָאד ןעבָאה עגימורַא
 + טָאה ןעבעל סעצנַאג ןייז .ןעגנַאלרעפ ערעייז ןופ קורדסיוא ןייק ,ןעכערּפשעג ענייק
 איד ןופ גנַאלרעפ ןוא םירוסי ןופ להיפענ ןייא ןיא ןעסָאגעגפיונוצ טציא ךיז
 | .ןערעוו וצ רוטּפ םירוסי עגיזָאז

 עכלעוו ,גנוצלעוומוא ענעי ןעמוקעגרָאפ ךילניישנעגיוא זיא םהיא ןיא = |
 / ןייז ןופ גנוליפרע ןַא ףיוא יוװ ,טיוט ן'פיוא ןעקוק ןעגניווצ טפרַאדעג םהיא טָאה

 זיא סָאװ ,גנַאלרעפ רעדנוזעב רעדעי זיא רעהירפ .קילנ א ףיוא איוו ,שנואוו
 -עירפעב טשרוד ,טייקדעימ ,רעננוה איוו ,ןעדייל ךרוד ןערָאװעג ןעפורעגסיורא
 ןעבענעג םהיא טָאה סָאװ ,רעּפרעק ןופ ןענָאיצקנופ איד ךרוד ןערָאװעג טגיד
 ,גנוגידעירפעב ןייק ןעטלַאהרע טינ ןעדייל איד ןיוש ןעבָאה טציא רעבא ,האנה

 םורַאד ןוא .ןעדייל עיינ טכַאזרוארעפ טָאה ןעגידעירפעב וצ ךוזרעפ רעד ןוא

 רוטּפ שנואוו םעד ןיא -- םענייא ןיא ןעסָאנעגפיונוצ ןעגנַאלרעפ עלא ךיז ןעבָאה
 -סיוא םוא רעבא .רעּפרעק םעד ,לַאוװק רעייז ןופ ןוא םירוסי עלא ןופ ןערעוו וצ
 ןייק טַאהעג טינ רע טָאה ךיז ןעיירפעב וצ גנַאלרעפ ןעגיזָאד םעד ןעקידדוצ
 -נרָאװעג סיוא טָאה ןוא ,םעד .ןעגעוו טדערעג טינ רע טָאה םורָאד ןוא רעטרעוו
 -עג ןיוש ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנַאלרעפ איד ןופ גנוגידעירפעב איד טרעדָאפעג טייה

 | | .ןערעוו טלעיפרע טנָאק

 ןוא טגָאזעג רע טָאה -- טייז רעדנַא רעד ףיוא רעביא ךימ טנייל ----|
 -ירפ איוו ןעגיילקעווא רעדיוו םהיא לָאז ןעמ זא ,ןעטעבעג םעד ךָאנ דלַאב טָאה

 טנייווש סָאװ ; סָאװ רימ טלהעצרעד .ןָאילוב איד וצ טמהענ .ןָאילוב טיג --- רעה

 איד טכַאמרעפ רע טָאה ,ןעדייר ןעביוהנָא רונ טנעלפ ןעמ איוו ןוא --- .רהיא
 . .גנולקעבָא ןוא טייקגיטליגכיילג ,טייקדעימ טקירדעגסיוא ןוא ןעניוא

 -ענ קנַארק יטיק זיא רעהַא ןעמוקנָא רעייז ךָאנ גָאט ןעטנהעצ םעד ףיוא
 איז ןוא ןעכערב ןופ ,ןעצרעמשּפָאק ןופ ןעדייל וצ ןעביוהעגנָא טָאה איז .ןערָאװ

 .טעב ןופ ןהעטשפיוא טנַאקעג טינ הירפ-רער-ןיא ןעצנַאג םעד טָאה

 -םיוא ,טייקדעימ ןיא עכַאזרוא איד זא ,טרהעלקרע טָאה רָאטקָאד רעד

 .עהור עגיטסייג ןעבָאה זומ איז וא ,טנעדרַארעּפ טָאה רע ןוא סורדרעפ ,גנוגער
 גָאט ןעדעי איו זיא ןוא ןענַאטשעגפיוא גָאטימ ךָאנ איז זיא ןענעווטסעד ןופ

 טימ טָאה ןוא ןָאהטעג קוק א גניירטש רהיא ףיוא טָאה רע .ןעקנַארק םוצ קעוװַא
 טינ זיא איז זא ,טגָאזעג םהיא טָאה איז ןעוו ,ןָאהטעג לעכיימש א גנוטכַארעפ

 .טצכערקעג ךילרעמאי טָאה ןוא טייּפשעג לעיפ רע טָאה גָאט םעד ןיא .דנוזעג

 .ןָאהטעג גערפ א םהיא איז טָאה -- ? ךיז רהיא טלהיפ איוו ---
 ! העוו טוהט סע -- טדערעגסיורא םיוק רע טָאה --- רענרע ---

 | | | ? העוו טוהט ואוו ---

 | .םוטעמוא ---

 -ַאלָאקינ ַאירַאמ טָאה -- ןעהעז טעװ רהיא ,ףוס רעד ןייז טעוװ טנייה -- = |

 טרעהרעד סָאה רעקנַארק רעד רעבָא ,?יטש ץנַאג גידנעצּפעש ,טגָאזעג אנוועי

 טָאה סָאד רעבא ,טרעהעג טָאה יַאלָאקינ .טכודעג ךיז טָאה ןעניוועל איוו ,םינּפא

 .טכַאמעג טינ קורדנייא ןייק ןיוש םהיא ףיוא
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 רהיא ייב ןיװעֿפ טָאה -- ?יוזא םעּפע רהיא טקנייד סָאװ רַאפ --
 .ךָאדירָאק ןיא סיורא ןענייז ייז ןעוו ,ןָאהטעג גערפ א

 -ָאקינ אירַאמ טנָאזענ טָאה -- ךיז ןופ ןעביילק ןעביוהעגנָא טָאה רע --
 .ַאנוװעיַאל

 ? ןעביילק ךיז ןופ טסייה סָאװ ---
 רהיא ןופ ןעדלַאפ איד גידנעּפיצ ,ןעזעיוועג איז טָאה --- יוזא טָא --

 .רעקנַארק רעד טָאה גָאט ןעצנַאג םעד זא ,טקרעמעב טָאה ןיוועל ,ךילקריוו .דיילק
 ,סָאװ ןעּפוצבָארא ןעלעוו טלָאװ רע איוו יוזא סעּפע ,ךיז ןופ טּפַאכעג

 ןיוש טָאה דנעבָא וצ .גיטכיר ןעוועג זיא תואיבנ ס'ַאנװועיַאלָאקינ ַאירַאמ
 -עג זיולב טָאה ןוא דנעה איד ןעביוהוצפיוא סַאהעג טינ חכ ןייק רעקנַארק רעד
 ןליפא .קילב ןייז ןופ טייקמאזקרעמפיוא איד גידנערעדנע טינ ,ךיז רַאפ טקוק
 לָאז רע זא ,םהיא רעביא ןעניובעגנָא ךיז ןעבָאה יטיק רערַא רעדורב רעד ןעוו
 ,חלג םעד ךָאנ טקישעג טָאה יטיק .טקוקעג יוזא ץלא רע טָאה ,ןעהעז ןענַאק ייז
 . : .המשנ תאיצי רַאפ עטצעל סָאד ןעגָאז לָאז רע

 רעדנעברַאטש רעד סָאה ,תוליפת ענייז טגָאזעג טָאה חלג רער גנַאל איוו
 ,ןיוועל .ןעסָאלשעג ןעוועג ןענייז ןעגיוא ענייז ; ןעבעל ןופ ןמיט ןייק ןעזיוועג טינ
 טָאה חלנג רעד .טעב ןעבעל ןענַאטשעג ןענייז אנוועיַאלַאקינ אירַאמ ןוא יט יק
 -ענ היצ א ךיז טָאה רעדגעברַאטש רעד איוו ןעגידנע וצ טַאהעג טייצ םינ ךָאנ
 -עג טָאה חלג רעד .ןעגיוא איד טנעפעעג טָאה ןוא טצפיזע;בא ךיז טָאה ,ןָאהט
 -רעד טָאה ,ןערעטש ןעטלַאק םוצ םלצ םעד טגיילעגוצ טָאה ,טעבעג סָאד טגידנע
 םאזגייווש גידנעהעטש ,ןוא ?יכַארטיּפעי ןיא םהיא טלעקיוועגנייא םאזננַאל ךָאנ
 גיד ארומ ,רענערָאװעג טלַאק רעד וצ סרהירענוצ ךיז רע טָאה ,םונימ רָאָאֹּפ א
 .רנַאה רעזָאלטולב

 ; ןעטערטבא טלָאװעג טָאה ןוא חלג רעד טנַאזעג טָאה -- טגידנעעג ---
 א ןעטיוט םעד ןופ סעצנָאװ עטּפעלקעגפיונוצ איד ךיז ןעבָאה גנולצולּפ רעבָא
 -םעיט רעד ןופ רהָאלק טרעהרעד ךיז טָאה טייקליטש רעד ןיא ןוא ןהָאטעג רהיר
 יב .ןעגנַאלק עדנעדיינש-טמיטשעב טסורב ןופ טייק

 | | .דלאב ....ןעצנַאנ ןיא טינ ךָאנ --- |
 -נָאװ איד רעטנוא ,ןערָאװעג גיטכיל םינּפ רעד זיא םורא םונימ א ןיא

 ןעבָאה רעבייוו ענעבעילקעגנָא איד ןוא ,לעכיימש א ןעטָארטענסיױרא זיא סעצ
 | / .ןעטיוט םעד ןעכַאמ וצ טכערוצ ןָאהטעג םהענ א לופגרָאז ךיז

 ןעבָאה טיוט ןופ טייקטנעהָאנ איד ןוא רעדורב םעד ןופ קיִלבנֶא רעד
 . רַאפ קערש ןופ להיפעג םענעי המשנ ס'ןיוועל ןיא ןעפורעגסיורא סעייניא-רעביא
 -םילדיימרעפנוא ןוא טייקטנעהָאנ טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא טייקרַאבזיילנוא סָאד
 ןעוו ,דנעבָא-טסברעה םענעי ןיא טּפַאכעגנָא םהיא טָאה רעכלעוו ,טיוט ןופ טייק
 ףָאנ ןיא להיפענ עניזָאד סָאד .ןערהָאפוצ ןעמוקעג םהיא וצ זיא רעדורב רעד
 ךיז רע טָאה רעהירפ סלַא רעגינייוו ךָאנ ןוא ,רעקרַאטש ןעוועג םהיא ןיא טציא
 טָאה רעכילקערש ךָאנ ןוא טיוט ןופ ןעניז םעד ןהעטשרַאפ וצ גיהעפ טלהיפעג
 ןעקנַאדרעּפ וצ רעבָא ,טיוט ןופ טייקכילדיימרעפנוא איד טלעטשעגרַאפ םהיא ךיז
 טכארבעג טינ םהיא להיפעג עגיזָאד סָאד טָאה ,יורפ ןייז ןופ טייקטנעהַאנ רעד
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 -טיונ איד טלהיפעג רע טָאה ,טיוט ן'פיוא גידנעקוק טינ :גנולפייווצרעפ ןייק
 טָאה עבעיל איד זַא טלהיפענ טָאה רע .ןעבעיל וצ ןוא ןעבעל וצ טייקנידנעוו
 -רעפ ןופ דחּפ םעד רעטנוא עבעיל זא ןוא גנולפייווצרעפ ןופ טעװעטַארעג םהיא
 - .רענייר ןוא רעקרַאטש ְּךָאנ טרעוו גנולפייווצ

 טארעג טייצ טינ ךָאנ סָאה טיוט ןופ סינמייהעגנ איד ,סינמייהעג ןייא |
 "עג רעדנַא ןא ןענַאטשטנע ןיוש זיא סע איוו ,ןעגיוא ענייז רַאפ ןהעגוצרעבירא

 .ןעבעל וצ ןוא ןעבעיל וצ ןעפודעג טָאה עכלעוו ,עטזיילעננוא אזַא ךיוא ,סינמייה
 טינ רהיא .יטיק ןעגעוו תורעשה ענייז טגיטעטשַאב טָאה רָאטקָאד רעד

 ,טפַאשרעגנַאװש ןעוועג זיא ןייז דנוזעג
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 ןענַאטשרעּפ טָאה שטיוװָארדנַאסקעלא ײסקעלַא סאוו ןָא טונימ רענעי ןופ

 ,זיױלב ךיז טרעדָאפ טהיא ןופ זַא ,שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןופ ןוא ןיסטעב ןופ
 טייהנעזעװנַא ןייז טימ איז ןעגיטסעלעב טינ ,הור וצ יורפ ןייז ןעזָאל לָאז רע זא

 -רעפ יוזא טלהיפרעד ךיז רע טָאה ,ךיוא סָאד טגנַאלרעפ ןיילא יורפ ןייז זא ןוא

 -עג םינ ןיילַא טָאה ,ןעמילשעב טנָאקעג טינ ְךַאז ןייק ןיילא טָאה רע זא ,ןערָאל
 איד ןיא ןעבענענרעביא ךיז טָאה רע ;טלעװעג טציא טָאה רע סָאװ טסואוו

 -עגנַא ענייז םימ טגיטפעשעב האנה ַאזַא טימ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,איד ןופ דנעה
 ןיוש זיא ַאננַא ןעוו ,ןַאד זיולב .טמיטשעגוצ סעלַא וצ טָאה רע ,ןעטייהנעגעל

 "ענג גערפ א םהיא ייב טָאה ןירעדנעלגנע איד ןוא זיוה ןייז ןופ ןערהָאפעגקעוװא
 טָאה ,רעדנוזעב רעדָא םהיא טימ שיט ןייא ייב גָאטימ ןעסע איז ףרַאד וצ ןָאהט

 -רעד רהיא רַאפ ךיז טָאה ןוא ענַאל ןייז רהָאלק ןענַאטשרעּפ ןַאד טשרע רע

 | .ןעקָארש
 טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא עגַאל רעגיזָאד רעד ןיא עטסרעווש סָאד

 סע סָאװ ,סָאד טימ טייהנעגנַאנרעפ ןייז ןעדניברעפ טנָאקעג טינ ןפוא םושב

 טימ טבעלעג ךילקילג טָאה רע ןעוו ,טייהנעגנַאגרעפ ענעי טינ .רָאפ טציא טמוק

 -יירטנוא ס'יורפ ןייז וצ טייהנעגנַאגרעפ רענעי ןופ גנאגרעביא רעד .יורפ ןייז

 -עווש א ןעוועג ןיא דנַאטשוצ רענעי ; טבעלעגרעביא גנַאל ןיוש רע טָאה טייה

 -עג טינ רעבָא טציא טָאה רע .ךי לדנעטשרַאפ םהיא רַאפ ןעוועג זיא רעבָא ,רער

 רָאג ָאד ְּךָאנ זיא עכלעוו ,גנוהייצרעפ ןייז ןעדניברעפ וצ איוו ןהעטשרַאפ טנָאק

 וצ ןוא יורפ רעקנַארק רעד וצ עבעיל ןייז ,טייהדלימ ןייז ,ןעהעשענ גנַאל טינ

 םלא איו יוזא סעּפע ,ןעמוקעגרָאפ טציא זיא סָאװ סָאד טימ רניק ןערמערפ א

 -נעשרַאפ א ,רעדנעלע ןַא ןערָאװעג טציא רע זיא סעֶלַא סָאד רַאפ גנוניולעב א

 ,רעטסַאהרעּפ ןעמעלא ןופ ןוא רעניטיונ טינ םענייק ,רעטכַאלרעפ א ,רעטעד

 -קעלא ײסקעלַא טָאה רהָאפקעװַא ס'יורפ ןייז ךָאנ געט ייווצ עטשרע איד

 ,תושקב טײמ םהיא וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,איד ןעמונעגפיוא שטיװָארדנַאס
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 זיא ,טעטימָאק ןיא ןערהַאפעג זיא ,עירָאלעצנַאק ןייז ןופ רעטלַאװרעפ םעד
 -נעבעג טינ ךיז ןיילא .רעמיא איוו ,גָאטימ וצ רעמיצ-ססע ןיא ןעמוקעגכיורא
 -עגנַא ןעטפערק ענייז עלַא רע טָאה ,סָאד טוחט רע סָאװ בעילוצ ןובשח ןייק גיד
 רענייק :ניטליגכיילג רַאגָאז ןוא גיהור ןעהעזסיוא לָאז רע זא ,ףיורעד טגניירטש

 םעד ףיוא רעבָא .ננולפייווצרעפ ןופ סנעכייצ ןעקרעמ טנָאקעג טינ םהיא ןיא טָאה

 -ער א טגנַאלרעד םהיא טָאה יענראק ןעוו ,רהָאפקעװא רהיא ךָאנ גָאט ןעטייווצ
 טָאה ןוא ןעלהָאצעב וצ ןעסענרעפ טָאה ַאננַא ואוו ,ןיזַאנַאמ-ןעדָאמ ןופ גנונעכ
 יײסקעלַא טָאה ,ןענַאמפיױוא ןעמוקענ זיא ןיילא קישטזאקירפ רעד זא ,טגָאזעג םהיא
 .קישטזַאקירּפ םעד ןָאהט ףור א טזָאלעג שטיוװָארדנַאסקעלַא

 "יהורנואעב וצ ךייא ךיז ביולרע ךיא סָאװ ,ץנעלעסקע ,טגידלושטנע ---
 ךיא לע ,ץנעלעסקע רהיא וצ ךיז ןעדנעוו רימ טסייה רהיא ביוא רעבא .ןעג

 רהיא ןעסיוו זנוא ןעזָאל ןוא ןייז גידענג יוזא טלָאז רהיא ,זיולב ןעטעב ךייא ןופ
 | ,טערדָא

 ךיז טָאה סע איו ,טכַארטרעפ ךיז טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 טָאה ,ןָאהטעג רהעק א ךיז רע טָאה גנולצולּפ ןוא ,קישטזַאקירּפ םעד ןעזיוועגסיוא
 ןיא ןוא דנעה איד ףיױא ּפָאק םעד ןעזָאלעגבָארַא טָאה ,שיט םייב טצעזענ ךיז

 ןעלעוו טפורּפעג ?הָאמ ראָאּפ ַא טָאה רע ; עגַאל ַאזַא ןיא ןעציז ןעבעילבעג גנַאל
 ,טכעטשעגבא ץלא רעבָא ךיז טָאה ,ןעדייר ןעביוהנָא

 םעד ןעטעבעג יענרָאק טָאה ,ןעלהיפעג ס'ץירּפ םעד גידנעהעטשראפ
 טָאה ,ןיילַא רעדיוו גידנעביילב .להָאמ ןעטייווצ א ןעמוק לֶאְז רע ,קישטזַאקירּפ

 רהעמ דנַאטש םיא טינ זיא רע זא ,ןענַאטשרעפ שטיווַָארדנַאסקעלא יײקקעלַא
 איד ןעסייהעג טָאה רע .עהור ןוא טייקטסעפ ןופ עלָאר איד ןעטלַאהוצסיוא
 ןעגנַאגעגסױרא סינ זיא ןוא ןעמחענפיוא טינ םענייק ,קירוצ ןעקישבא עטערַאק
 .גָאטימ וצ רעמיצ-ססע ןיא

 -ענלַא םענעי ןעטלאהסיוא ןענַָאק טינ טעװ רע זא ,טלהיפרעד טָאה רע
 סָאד טָאה רע איוו ,םהיא ןעגעג גנוטרַאהרעפ ןוא גנוטכַארעפ ןופ קורד םעניימ
 ןופ ןוא ןעיענרָאק ןופ ,קישטואקירּפ םעד ןופ םינּפ םעד ןיא ןעהעזעג רהָאלק
 ייוצ עניזָאד איד ןיא טנעגעגעב רונ סָאה רע ןעמעוו ,עמהַאנסיױוא ןהִא ןעמעלא
 ןופ גנוטכַארעפ איד ןעדנעוובָא טינ ךיז ןופ ןָאק רע זא ,טלהיפעג טָאה רע .געט
 רע סָאװ ,ןופרעד ןעמילעג טינ זױא גנוטכַארעפ עגיזָאד איד םוראוו ,ןעשנעמ
 -נוא ךילהייצרעפנוא ןוא ךילדנעש זיא רע סָאװ ,ןופרעד רונ ,רעטכעלש א ןייז לָאז
 -וצ יוזא זיא ץרַאה ןייז סָאװ ,אפוג רַאפרעד זא ,טסואוועג טָאה רע .ךילקילג
 .ןעבָאה טינ תונמחר םוש ןייק םהיא ףיוא ןעשנעמ ןעלעוו ,טרעטַאמוצ ןוא ןעסיר
 ןעקיטשרעד דניה איוו ,ןעטכינרעפ םהיא ןעלעוו ןעשנעמ זא ,טלהיפעג טָאה רע
 טָאה רע .גָאטהעװ ןופ טעשטיווק סָאװ ,דנוה ןעטעשטעלַאקוצ ,םענעסירוצ א
 איד ייז ןופ ןעקעדרַאפ וצ ,זיא ןעשנעמ ןופ גנוטער עניצנייא איד זא ,טסואוועג
 טציא רעבָא ,סָאד ןָאהט וצ טכוזעג געט ייווצ טָאה רע ןוא ,ןעדנואוו ענעגייא
 -נוא ןעניזָאד םעד ןעצעזוצטרָאפ דנַאטש םיא טינ טלהיפרעד ןיוש ךיז רע טָאה
 .ףּפמַאק ןעכיילג

 -עב םעד ןופ ןערָאװעג רעקרַאטש ךָאנ זיא גנולפייווצרעפ עניזָאד איד |
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 רונ טינ .םירוסי ענייז ןיא דנעלע גידנעטשלָאפ ןעוועג זיא רע זא ,ןייזטסואוו
 ןענָאק לָאז רע ןעמעוו ,ןעשנעמ ןייא ןייק טַאהעג טינ רע טָאה גרוברעטעּפ ןיא
 טימ לָאז רעכלעוו ,טבעלעגכרוד ןוא טלהיפעג טָאה רע סָאװ ,סעלא ןעסיגסיוא
 ַא איו סינ ,ןעטמַאעב ןעכיוה א סלַא טינ ןערעיודעב ןוא ןעלהיפטימ םהיא
 ;ןעשנעמ ןעדנעדייל ַא איו ךַאפנייא רונ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ דעילגטימ
 .ןעשנעמ ַאזַא טַאהעג טינ ץעגרע ,ואוושרעדנַא וליפא טָאה רע

 ,םותי א ןערָאװעג טעװעדָאהעגסיױא זיא שטיװָארדנַאסקעלא ייסקעלא
 איד ,טקניידעג סינ ייז ןעבָאה רעטָאפ םעד .ןעוועג ערעייז ןענייז רעדירב ייווצ

 ןהעצ ןעוועג טלַא זיא שטיװָארדנַאסקלא ײסקעלַא ןעוו ,ןעברָאטשענ זיא רעטומ |

 זיא עכלעוו ,לעקנָא ס'ןינעראק .ןיילק רהעז ןעוועג זיא ןעגעמרעפ רעייז .רהָאי

 גנילבעיל א ןעוועג קירוצ ןערהָאי טימ זיא ןוא רעטמַאעב רעניטכיוו א ןעווענ

 .ןעגיוצרע םימותי ייווצ איד טָאה ,רסיק םענעברָאטשרעּפ םעד ןופ

 טעטיזרעווינוא ןיא ןוא עיזַאנמיג ןיא ןעסרוק איד סגידנעעג טָאה רע ןעוו

 ךיילג ףליה ס'לעקנָא םעד טימ שטיװָאדדנַאפקעלא יײסקעלַא טָאה ,ןעלַאדעמ טימ

 -יבמַא ןייז ןעבעגעגרעביא ךיז רע טָאה ןָא ןַאד ןופ ןֹוא עלעטש עכיוה א ןעמוקעב

 -ָאלשעג טינ םענייק טימ טָאה רע .רעטמע-סגנורעינער ןופ געוו םעד ףיוא ןָאיצ

 -רעד טינ ןוא טעטיזרעיוינוא ןיא טינ ,עיזַאנמיג ןיא טינ טפַאשדניירפ ןייק ןעס

 זיא רעדורב ןייז .ןעבעל ןעכילטמַא ןייז ןופ ןעפוטש ענעדעישרעפ איד ףיוא ךָאנ

 ךעדורב רעד רעבא ,ןעצרַאה ןיא םהיא ייב שנעמ רעטסטנעהָאנ רעד ןעוועג

 -עג טָאה ,ןעטייהנעגעלעגנא עכילרעסיוא ןופ ָאוװטסרעטסינימ ןיא טנעידעג טָאה

 םעד ךָאנ גנַאל טינ ןעברָאטשעג זיא רע ואוו ,דנַאלסױא ןיא סיואכרוד טנהָאוו

 | .טַאהעג הנותח טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא ייסקעלא איוו

 ס'ַאננַא טָאה ,רָאטַאנרעבוג א ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו טייצ רעד ןיא

 טינ ןיוש ,םהיא טכַאמעג טנַאקעב עינרעבונ רעד ןיא התצירּפ עכייר א ,עטנַאט

 ַאזַא ןיא טלעטשעגקעווא םהיא טָאה ןוא עצינעמילּפ רהיא טימ ,ןַאמרעגנוי ןייק

 רעדא ,טרָאװ ןייז ןענַאז ,ןרעפטנע רעדעוװטנע ןעמוקעגסיוא זיא םהיא זא ,ענַאל

 -עג טינ שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ךיז טָאה גנַאל .טדָאטש ןופ ןערהָאפקעװא

 סע ןוא טירש ַאזַא ר ַא פ םימעט גונעג ןעוועג ןענייז סע .ןעסעילשטנע טנָאק

 ןַאד עכַאזרוא ןייק ןעוועג טינ זיא סע .ןענעגאד ךיוא םימעט נונעג ןעוועג ןענייז

 זיא קפס א זיא סע ביוא זא ,ּפיצנירּפ ןייז טיול ןעלדנַאה טינ לָאז רע סָאװ רַאפ

 טוָאלעג םהיא טָאה עטנַאט ס'ַאננַא רעבָא .טינ ףיוא ןעסעילשעב וצ רעסעב

 -מָאק לעדיימ סאד ןיוש טָאה רע זא ,ןעטנַאקעב א ךרוד ןהעטשרַאפ וצ ןעבעג

 ןעלעמרָאפ א ןעכַאמ וצ ,זיא/ ןַאמנערהע ןַא ןופ טכילפּפ ןייז זא ןוא טריטעמָארּפ

 ןופ טָאה ןוא גַאלשרָאפ א סכַאמענ טָאה רע .דנַאה רהיא ןעטעב ןוא גַאלשרָאפ

 רע עכלעוו ףיוא ,ןעלהיפעג ענעי יורפ ןייז ןוא הלכ ןייז ןעבעגעגבָא ןָא טלָאמער

 יי | | .גיהעפ ןעוועג זיא

 ןעסָאלשעגסיױא טָאה ן'ַאננַא וצ טלהיפעג טָאה רע ןעכלעוו ,דנובוצ רענעי

 ערעדנַא וצ ןעננוהיצעב עגיצרַאה ןופ ןעגנורעדָאפ עטצעל איד ןעצרַאה ןייז ןופ

 -ייא ןייק ןעוועג טינ עטנַאקעב ענייז עלא ןופ םהיא ייב זיא טציא ןוא .ןעשנעמ
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 -דניירפ גינייוו רעבא ,ןעננודניברעפ עלעיפ טָאהעג סָאה רע .רעטנעהָאנ ןייק רענ
 .ןעננוהיצעב עכיל

 עכלעוו ,ןעשנעמ עכלעזַא עלעיפ טָאהעג טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 ןַא ןיא ןעגילייהטעב ךיז ןעֶלַאז ייז ןעטעב ,גאטימ וצ ןעדַאלנייא טנָאקעג טָאה דע
 ,ןעצימע רַאפ ןָאיצקעטָארּפ ןעגעוו ,טריסערעטניא םהיא עכלעוו ,טייהנעגעלעגוא
 .ןיא ןעסָאלשעגנייא ןעוועג ןענייז ןעשנעמ עגיזָאד איד וצ ןעגנוהיצעב עלַא רעבָא
 ןייא טאהעג טָאה רע .ןהעגסיורַא טינ ןָאק ןעמ ןעכלעוו ןופ ,זיירק ןעטמיטשעב ַא
 ןעמוקעגפיונוצ ךָאנרעד ךיז זיא רע ןעכלעוו טימ ,טעטיזרעווינוא ןופ ְּךַאנ רבח
 -רעּפ ענייז ןעגעוו ןעדיירכרוד טנַאקעג ךיז טלָאװ רע ןעכלעוו טימ ןוא רעטנהעג
 -רהעל .ַא ןופ רעטלַאוװרעפ ַא ןעוועג זיא רבח רעגיזָאד רעד רעבָא ; ןעדייל עכילנעז
 טנהָאװעג ןעבָאה סָאװ ןענָאזרעּפ איד ןופ .ץענרע דנענעג ןעטייוו ַא ןיא טלַאטשנא
 -נאק ןייז ןופ רעטלַאװרעפ רעד ןעוועג עטסטנעהָאנ איד ןענייז גרוברעטעּפ ןיא

 - .רָאטקָאד ןייז ןוא עיואלעצ
 ,ןידוילס שטיװעיליסַאװ ?יאַאכימ ,עירָאלעצנאק ןייז ןופ רעטלַאוװרעּפ רעד

 ייסקעלַא ןוא ,שנעמ רעכילטיז ןוא רעטוג ,רעגולק ,רעכַאפנייא ןַא ןעוועג זיא
 ילנעזרעּפ זיא רעכלעוו ,ןעשנעמ ַא טלהיפעג םהיא ןיא טָאה שטיווָארדנַאסקעלַא
 טייקגיטעהט עכילטמַא ןופ רהָאי ףניפ איד רעבָא ,ןעגָארטעגוצ טונ ןעוועג םהיא
 ןענייז ןעגנורהעלקרע עגיצראה ןייק זַא ,הציחמ ַא טגיײלעגקעװַא ייז ןעשיווצ טָאה
 | | . .ןעוועג ךילנעמ םינ ייז ןעשיווצ ןיוש

 -ַאּפ איד ןעביירשוצרעטנוא טגידנעעג טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 ןוא ,ןעשטיװעיליסַאו ?יאַאכימ ףיוא גידנעקוק ,ןעגיוושעג גנַאל טָאה ןוא ןערעיּפ
 רעבָא ,ךיז ןעדיירוצ םהיא סימ ןעביוהוצנָא ןעכוזרעפ טלעוועג ?הָאמ עכילטע טָאה
 רהיא , :עוזַארפ ַא טיירגעגנַא ןעוועג וליפא ןיוש טָאה רע .טנַאקעג טינ טָאה
 רע זַא ,ךיז טָאה ןעזָאלעגסױא רעבָא 4 תורצ עניימ ןופ טרעהעג אמתסמ טָאה
 -אמ גיטרַאפ רימ ראט ָאזלַא סָאד רחיא טעוװ -- : ךילנהעוועג איוו טגָאזעג טָאה
 | .קעוַא שטיוװעיליסַאװ ?יאַאכימ זיא טימרעד ןוא -- ןעכ

 -עג םהיא וצ זיא רעכלעוו ,רָאטקָאד רעד ןעוועג זיא שנעמ רעטייווצ רעד
 עמוטש ןימ א ןעוועג גנַאל ןיוש זיא ייז ןעשיווצ רעבָא ; ןעגָארטענוצ טוג רהעז ןעוו
 "רָאװרעפ עדייב ,ןעשנעמ ענעמונרעפ רהעז עדייב ןענייז ייז זַא ,גנוגידנעטשרעפ
 .ןעלייא גידנעטש ךיז ןעפרַאד עדייב ןוא טיײברַא עסַאמ ַא טימ ןעפ

 ןיפערג ,ייז ןופ עטשרע איד ןוא דניירפ עטוג עשרעבייוו ענייז ןעגעוו
 ןעיורפ עֶלַא .טכַארטעג טינ שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טָאה ,ַאנווָאנַאװיא אידיל
 | .ןעיורפ םלַא טושּפ דנעסיוטשבא ןוא ךילקערש ןעוועג םהיא רַאפ ןענייז
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224, 

 --ַאוװיא אידיל ןיפערנ ןעגעוו ןעסעגרַאפ טָאה שטיווָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא
 רעטסרעווש רעטכער רעד ןיא .ןעכעגרַאפ טינ םהיא ףיוא טָאד איז רעבָא ,אנווָאנ

 ןיירַא זיא ןוא ןערהָאפוצ ןעמוקעג איז זיא גנולפייווצרעפ רעדנעלע ןייז ןופ טונימ
 רעכלעוו ןיא ,עגַאל רענעי ןיא ןענופעג םהיא טָאה איז ,טעדלעמעגנוא םהיא !צ
 ןיירא זיא איז .,דנעה עדייב ףיוא ּפָאק ן'טימ טנהעלעננָא ןעציז ןעבילבעג זיא רע

 0 : גנוגערפיוא ןופ רעווש גידנעמעהטא ןוא טירש עלענש טימ

 ---} שטיװָארדנַאסקעלא ײסקעלַא ,דניירפ ןיימ ,טרעהעג סעֶלַא בָאה ךיא --
 ענייז ןיא טקוקעגניירא טָאה ןוא דנַאה ןייװ טקירדעג דנעה עדייב טימ איז טָאה
 .ןעגיוא עטכַארטרעפ ,ענהרעש ערהיא טימ ןעגיוא

 רעטנעקלָאוװרעפ א -ןעבי והענפיוא ךיז טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא
 ַא טקורענוצ רהיא רַאפ רע טָאה ,ערהיא ןופ דנַאה ןייז גידנעמהענסיורא ןוא

 | .להוטש
 ןיב ךיא לייוו ,ףיוא טינ םענייק םהענ ךיא .ןיפערג ,טונ ױזַא טייז ---

 וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןעּפיל ענייז ןוא טגָאזענ רע טָאה -- ןיפערג ,קנַארק

 .ןערעטיצ
 טינ ,אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערנ טלָאררעדיװ טאה -- !רענייױמ דניירפ ---

 ןעמערב ערהיא ךיז ןעבָאה גנולצולּפ ןוא ,ןעניוא איד םהיא ןופ גידנעמהענבָארַא
 רעלעג רענהעש טינ רחיא ; ןערעטש ן'פיוא קע-יירד א גידנעדליב ,ןעב יוהעגפיוא

 טָאה שטיװַאדדנַאסקעלַא ײסקעלַא רעבָא ;ןערָאװעג רענהעשנוא ךָאנ זיא םינּפ
 םהיא .ךיז ןענייוואוצ וצ ניטרעפ זיא ןוא םהיא טרעיודעב איז זַא ,טלהיפרעד
 עכייוו רהיא טּפַאכעגנָא טָאה רע : טייקטרהירעג ןוא טייקדלימ ַא ןעמונעגנָא טָאה

 ,ןעשוק וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא דנַאה
 ---עמיטש רעטנעווַאב רהיא טימ טגָאזעג איז טָאה -- ! רעניימ דניירפ ---

 ןיא קילגנוא רעייא .םירוסי עניזָאד איד וצ ןעבענרעביא טינ ךיז טרָאט רהיא
 | ,טסיורט ַא ןעניפעג רעבָא טזומ רהיא .,סיורג

 --! שנעמ סיוא ןיוש ןיב ךיא .ןעגָאלשרעד ןיב ךיא ,ןעכָארבוצ ןיב ךיא ---
 ןיימ -- דנַאה רהיא גידנעזָאלסיורא שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טגָאזעג טָאה

 ,ןיילא ךיז ןיא וליפא ,טינ ץענרע ןיפעג ךיא סָאװ ,רַאפרעד רעמילש ךָאנ זיא ענַאל
 ,טקנוּפ-סטלַאהנָא ןייק .

 טעב ךיא ?הָאוובָא ,רימ ןיא טינ איז טבוז ,עציטש ןעניפעג טעוװ רהיא ---
 רעייא -- ץפיז ַא טימ טגָאזעג איז טָאה -- טפאשדניירפ ןיימ ןיא ןעביולג ךייא
 טעװו רע .ןעטָאבעג ינוא םָאה רע עכלעוו ,עבעיל ענעי ,עבעיל זיא עציטש

 ,ןעפלעה ךייא
 -סיוארָאפ טינ ךָאז ןייק בָאה ךיא .טעטכינרעפ ןיב ךיא ,ךַאוװש ןיב ךיא --- |
 .ןעהעטשרַאפ טינ ךַאז ןייק טציא ןָאק ןוא ןעהעזעג
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 .ַאנװָאנַאװיא אידיל טלאהרעדיװ טָאה -- דניירפ ןייומ --
 ---! סָאר טינ ,ָאטינ טציא ןיוש זיא סָאװ ,סָאד ןופ טלולרעפ איד טינ --

 ךיא רעבָא .טינ רעיודעב ךיא -- שטיווָארדנַאסקעלא יײסקעלַא טצעזעגטרָאפ טָאה
 ןיפעג ךיא רעכלעוו ןיא ,ענַאל רעד רעביא ןעשנעמ רַאפ ןעמהעש טינ ךָאד ךיז ןָאק
 ,טינ ןָאק ךיא ,טינ ןָאק ךיא רעבָא ,טכעלש זיא סָאד .ךיז

 ןעכלעוו ןומ ,גנוהייצרעפ ןופ גנולדנַאה ענעי ןהָאטעג טָאה רהיא טינ ---
 ןעצרַאה ןיא ךייא ייב טגהָאװ רעכלעוו ,ר ע רוג ,טקיצטנע ןענייז עלַא ןוא ךיא
 טינ ךיז רהיא סרָאט םוראד ןוא -- אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערנ טנַאזעג טָאה ---
 .גנולדנַאה ַאזַא רַאפ ןעמהעש

 נידנעניוברעפ ןוא טנעקלאוװועגנָא ךיז טָאה שטיוװַארדנַאסקעלא יײסקעלַא |
 .ןעקַאנק וצ ייז ןעביוהעגנָא רע טָאה ,רעגניפ איד

 ןייז טימ טגָאזעג רע טָאװ -- ןעטייהלעצנייא עלַא ןעסיוו ףרַאד ןעמ ---

 בָאה ךיא ןוא ,ןיפערג ,ץענערג ַא ןעבָאה ןעטפערק סנעשנעמט ַא -- עמיטש רעניד
 טפראדעג נָאט ןעצנַאג א טנייה בָאה ךיא .תוחכ עניימ ןופ ץינערג םעד ןענומעג
 ןיימ ןופ ענלָאפ ַא ןענייז עכלעוו ,ןעננונדרָארעפ ,זיוה ןיא ןעגנונדרָארעפ ןעבעג
 רעניילק רעגיזָאד רעד ...תונובשח ,ןיט ;אנרעווַאנ ,רעניד .עגַאל רעדנעלע ,רעיינ

 .ןעטלַאהוצסיוא טַאהעג טינ חכ ןייק רהעמ בָאה ךיא ,טנערברַאפ ךימ טָאה רעייפ
 טינ בָאה ךיא .גאטימ ןעטימ ןיא קעװַא טינ רעיש ןעטכענ ןיב ךיא .,.,.גאטימ וצ
 טינ ךימ טָאה רע .רימ ףיוא טקוקעג טָאה ןהוז ןיימ איוו ןעגָארטרעבירַא טנַאקעג

 בָאה ךיא ןוא ןעגערפ טלָאװעג טָאה רע רעבָא ,טיידעב סעלַא סָאד סָאװ טגערטענ
 וצ טַאהעג ארומ טָאה רע .קילב ןעניזָאד םעד ןעטלַאהוצסיוא טָאהעג טינ חכ ןייק
 שטיווָארדנַאסקעלַא יײטקעלַא -- ...,גינ ייוװ ךָאנ זיא סָאד רעכָא ,רימ ףיוא ןעקוק
 ןערהיא ,טכארבעג סח ןעמ סָאװ ןובשח םעד ןעגעוו ןענַאמרעד טלָאװעג טָאה

 רע ןוא ןערעטיצ וצ ןעביוהעגנָא עמיטש ןייז טָאה ָאד רעבָא ,ןענָאמוצפיוא בוח א
 ,ןיילַא ךיז וצ דיילטימ טקעוורע ךיז טָאה םחיא ןיא  .ןערָאװעג ןעגיװשנַא זיא

 -ַאװיא אידיל ןיפערג טגָאזעג טָאה -- ! דניירפ ןיימ ,העטשראפ ךיא ---
 ןיא טינ ןעניפענ רהיא טעוװ ססיורט ןוא ףליה ..סעלַא העטשרַאפ ךיא -- ַאנװָאנ
 טימ ךייא ןעפלעה וצ םוא ןערהָאפוצ ןעמוקענ ךיא ןיב ןעגעווטסעד ןופ רעבָא ,רימ
 איד עלַא ךייא ןופ ןעמהענבָארַא טנַאקעג טלָאװ ךיא ןעוו ,זיולב ןָאק ךיא סָאװ
 ןופ טרָאװ א גיטיונ זיא סע זַא ,העטשרַאפ ךיא ...,גרָאז עדנעגירעדינרע ,עניילק
 ? רימ םָאד רהיא טיורטרעפ .רעמיצנעיורפ ַא ןופ טפַאשטריוװ איד ,רעמיצנעיורפ ַא

 -עג טייהרעמוטש טָאה ןוא ןעניוושעג טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 ,דנַאה רהיא טיײקרַאבקנַאד סיוא טקירד

 ןיב ךיא .ןאשזאירעס ןענעוו ןעניטפעשעב ןעמַאזוצ ךיז ןעלעוו רימ ---
 ךיז לעװ ךיא רעבָא .ןעטייחנעגעלעגנַא עשיטקַארּפ ןיא הירב עסיודג ןייק טינ
 ףיא טינ .טינ רימ טקנַאד .עקמָאנָאקע רעייא ןייז לעװ ךיא ,ןהָאט םהענ ַא וצרעד
 ,..,סָאד והט ןייֵלַא

 . ,ךייא ןעקנַאד טינ טינ רעבָא ןָאק ךיא ---

 ילעוו ןעגעוו ,להיפעג ןעניזָאד םעד רעביא ךיז טיג םינ ,דניירפ ןיימ ---
 חגרדמ עטסכעה איד ןיא סָאװ ,סָאד רַאפ ךיז ןעמהעש-- טדערעג טָאה רהיא ןעכ
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 טרעוו רענעי ,ךיז טנירדינרע סע רעוו :טסירקַא ןופ
 . -נַאד ם היא  ףרַאד ןעמ .טינ רהיא טנָאק רימ ןעקנַאד וא .טכיוהרע ד
 רימ ןעלעוו זולב ם ה יא ןיא .ףליה ןעגעװ ןעטעב ם היא  ףרַאד ןעמ ,ןעק
 גידנעביוהפיוא טנָאזעג איז טָאה -- עבעיל ןוא גנוטער ,טסיורט ,עהור ןעניפעג
 -דנַאקקעלַא ײסקעלַא איו ,ןהָאטעג הליפת טָאה איז ןוא ,לעמיה םוצ ןעניוא איד
 ,ןעגייווש רהיא ןופ ןענַאטשרעּפ טָאה שטיווָאר

 ענעי ןוא ,רדיא וצ טרעהענוצ טציא ךיז טָאה שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא |
 איוו םהענעגנַאנוא יוזא טינ םהיא רַאפ רעהירפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,עקירדסיוא
 ,לופטסיורט ןוא ךילריטַאנ ןעזיוועגסיוא טציא םהיא ןענָאה ,גירעביא סעּפע
 ןופ טסייג םעיינ ןעניזָאד םעד טבעילעג טינ טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא

 ןָאיגילער טימ טריסערעטניא ךיז טָאה ,רעדנעביולג ַא ןעוועג זיא רע .תולעּפתה
 *ער ןופ ןעגנושטייטרעפ עיינ איד ןוא ,ןעניז ןעשיטילַאּפ םעד ןיא ךילכעזטּפיוה
 ןייז ןענָאק ייז ןעגעוו ל?ייוו ,םהענעגנַאנוא ןעוועג רַאפרעד םהיא ןענייז ןָאיניל

 טרעהעג ?הָאמ ןעטשרע םוצ רע טָאה טציא רעכבָא .ןעטייהנעדעישרעפבגנונייט
 טגָאזעג טינ טרָאװ ןייק םעד ןעגעג טָאה ןוא טייהנעדעירפוצ טימ רעטרעוו ערהיא

 רַאפ ןוא ןעטַאהט ערעייא רַאפ רַאבקנַאד רהעז ,רהעז ךייא ןיב ךיא --- |

 ,ןהָאט הליפת טנידנעעג טָאה איז ןעוו ,טגָאזעג רע טָאה --- רעטרעוו ערעייא
 ַא טימ טגָאזעג איז טָאה -- ךאז רעד וצ ןעטערטוצ ךיא לעוװ טציא ---

 העג ךיא -- ןערהערט ןופ דאילס םעד ןעניוא איד ןופ גידנעשיוװבא ,לעכיימש
 "נעוו ךיז ךיא לע ןייז גיטיונ סיואכרוד ןיוש טעו סע ןעוו זיולב .ן'אשזאירעס וצ
 ,סיורא זיא ןוא ןענַאטשענפיוא זיא איז ןוא --- .ךייא וצ ןעד

 טימ גידנעסינענ ןיא ןאשזאירעפ וצ קעװַא זיא אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערג
 זַא ,טגָאזעג םהיא איז טָאה ,?עגניא םענעקָארשוצ םעד ןופ ןעקַאב איד ןערהערט

 .ןעברָאמשענ זיא רעטומ ןייז זַא ןוא רענילייה ַא זיא עטַאט ןייז
 טָאה איז .ןעכערּפשרַאפ .רהיא טליפרע טָאה אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערג

 -ַארדנַאסקעלַא ייסקעלוצ ןופ גנורהיפ רעד ןיא גרָאז עלַא ךיז ףיוא ןעמונעג ךילקריוו
 איז זַא ,טגָאזעג טָאה איז ןעוו ,ןעבירטרעביא טינ טָאה איז רעבָא .זיוה סעשטיוו
 ןעגנונדרָארעפ ערהיא עלַא .ןעטייהנענעלעגנַא עשיטקַארּפ ןיא הירב ןייק טינ זיא

 טנַאקעג טינ ייז טָאה ןעמ ?לייוו ,ןערעוו טרעדנעעג טפרַאדעג ןעבָאה זיוה ןיא
 -אק סעשטיװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא ,יינראק ייז טָאה טרעדנעעג ןוא ןערהיפסיוא
 רערהיפ רעצנאג רעד ןערָאװעג ןעמעלַא רַאפ טקרעמעבנוא זיא רעכלעוו ,רעניד-רעמ

 זיא סָאװ סעלַא ץירּפ םעד ןעדלעמ גיהור ןוא גיטכיזרָאפ ץנַאג טנעלפ ןוא זיוה ןופ
 טסכעה ןעװעג ףליה סָאנװָאנַאװיא אידיל זיא ןענעווטסעד ןופ ,ןעוועג גיטיונ
 ןוא עבעיל גידנעלהיפ ,םהיא רַאפ עציטש עשילַארָאמ א ןעוועג זיא איז ; םאזקריוו
 -ידעירפעב א ןעוועג זיא רהיא ראפ ?ייוו ךָאנ רעדנוזעב ןוא םהיא רַאפ טקעּפסער

 ַא ןופ .ה .ד ,םוהטנעטפירק םוצ טרהעקַאב םהיא טָאה איז זַא ,ןעקנייד וצ גנוג
 ַא ןערָאװעג רע זיא ,ןָאינילער וצ ענונב גיטליגביילג ןעוועג זיא סָאװ ,ןעדנעביולג
 ןופ ןעגנושטייטרעפ עטריטלאזקע עיינ איד ןופ רעננייהנא רעטסעפ ןוא רעסייה
 ןיא טיײרּפשרעפ טייצ רעטצעל רעד ןיא ךיז טָאה עכלעוו ,ערהעל רעכילטסירק רעד
 ,גרובסרעטעּפ
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 לעדיימ עטרעטסייגעב ,עגנוי א ןעוועג זיא אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערג ןעוו
 ןוא ןעגיצרעהטוג ,ןעטמזוירעב ,ןעכייר ַא טימ טכַאמעג הנותח רהיא ןעמ טָאה
 רעד טָאה הנותח רעד ךָאנ טַאנָאמ ןעטייווצ םעד ףיוא .ןאמעבעל םענעסַאלעגסיוא
 -רעפ עכילטרעצ ןוא עטרעטכייגעב ערהיא עלַא ףיוא ןוא ןעפרַאװעגקעװַא איז ןַאמ
 טָאה ,סַאּפש טימ זיולב רהיא טרעפטנעעג ,םהיא וצ עבעיל רהיא ןיא ןעגנורעכיז
 עכלעוו ,ןעשנעמ .טּפַאשדנייפ רַאגָאז רהיא וצ ןעזיוועג ןוא טכַאמעג קזוח רהיא ןופ
 ןפוא םושב ךיז ןעבָאה ןעשנעמ ןעגיצרַאהטוג ַא סלַא ףַארנג םעד טנעקעג ןעבָאה
 -עב טנהָאוװעג ייז ןעבָאה ןָא טלָאמעד ןופ ,גנולדנַאה ןייז ןערהעלקרע טנָאקעג טינ
 ןעוו ךיז טנעלפ ןַאמ רעד ןעוו ןוא .טג'עג ןעוועג םינ ןענייז ייז להָאוובא ,רעדניז
 ,גיטפיג רחיא ןעגעג ןעמינעב דימת ךיז רע טָאה ,יורפ רעד טימ ןענעגעגעב זיא טינ
 ,ןופרעד עכַאזרוא איד ןענַאטשרעּפ טינ טָאה רענייק ןוא ,ניכעטש טמַאהסַאּפש

 טבעילרעפ ןייז וצ טרעהענפיוא גנַאל ןיוש סטָאה ַאנוָאנַאװיא ַאידיל ןיפערג |
 טינ לאז איז טייצ ןייק ןעפָארטעג טינ ךָאנ טָאה ןַאד םניז רעבָא ,ןַאמ רהיא ןיא
 עכילטע ןיא טבעילרעפ ןייז לָאמַא טגעלפ איז .זיא טינ ןעמעוו ןיא טבעילרעפ ןייז
 איז .טנעכייצעגסיוא זיא טינ סָאװ טימ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ עֶלַא ןיא טבעילרעפ ןעוועג זיא איז ; רעמיצנעיורפ ןיא יא ,טײלסנַאמ ןיא יא ,לָאמַא טימ
 -עג ןענייז עכלעוו ,ןעצנירּפ ןוא ןעניסעצנירּפ עיינ עֶלַא ןיא טבעילרעפ ןעוועג זיא
 טבעילרעפ ןעוועג זיא איז ; עילימַאפ רעכילרעזייק רעד טימ םינתוחמ ןערָאװ
 -רעפ ןעוועג זיא איז ; הלג ַא ןיא ןוא רַאקיװ ןייא ןיא ,טילאּפארטעמ ןייא ןיא
 ןייא ןיא ; ןעווָאראסימאק ןיא ,ןעווַאלס יירד ןיא ?טטילַאנרושז ןייא ןיא טבעיל
 איד .ןענינעראק ןיא ןוא רענָאיסימ ןעשילגנע ןייא ,רָאטקָאד ןייא ,רעטפינימ
 ,רעכַאװש לָאמַא ,רעקראטש לָאמַא ןערעוו ןענעלפ עכלעוו סעבעיל עלַא עגיזָאד
 רעד ןיא ןעגנוהיצעב עטריצילּפמָאק איד ןערהיפ וצ טרעטשעגנ טינ רהיא ןעבָאה
 ,ןעזיירק-ףיוה עכילרעזייק איד ןיא ןוא טפַאשלעזעג

 ןייז וצ טניישעג רהיא רַאפ טָאה ,ןענינעראק וצ להיפעג סעגיטציא רהיא
 -רעפ ןוא להיפעג רהיא גידנעריזילַאנַא .ןעלהיפעג עגירעהירפ עלַא ןופ רעקרַאטש
 איז זַא ,ןעהעזעג רהָאלק איז טָאה ,ןעלהיפעג ענידרעהירפ טימ סע גידנעכיילג
 םעד ןעװעטַאר טיג טלָאװ רע ןעוו ,ךיז ןעבעילרעפ טינ ןעווָאראסימאק ןיא טלָאװ
 ןעוו ,יקצישזדוק-שטעטספיר ןיא טבעילרעפ ןעוועג טינ טלָאװ איז ,טיוט ןופ רסיק
 -עג איז טָאה ןענינעראק ןיא רעבָא ,ענַארפ עשיװַאלפ ןייק ןעוועג טינ טלָאװ סע
 ,ןענַאטשרעּפ טינ טָאה ןעמ עכלעוו ,המשנ רעכיוה ןייז רַאפ ,אפוג םהיא טבעיל
 -נעה עסייוו ,עכייוו ענייז רַאפ ןוא רעטקַארַאכ ןייז רַאפ ,קילב ןעדעימ ןייז ראפ ,רעטרעוו ענייז טדערעגסיורא טָאה רע עכלעוו טימ ,גנונאטעב רעד רַאפ ,ךילבעיל יוזא ןעוועג רחיא רַאפ זיא סָאװ ,עמיטש ןייז ןופ גנאלק םעניד ,ןעדלימ םעד רַאפ
 .ןערעדַא ענעפָאלעגנָא איד טימ
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 ,םהיא טימ ןעפערט ךיז טגעלפ איז ןעוו ,ןעהערפ זיולב טינ ךיז טגעלפ איז |

 איז סָאװ ,קורדנייא םענעי ןופ סנעכייצ איד םינּפ ןייז ןיא טכוזעג ךיוא טָאה רונ

 טימ רוג טינ ןייז ןעלעפעג טלעוועג םהיא טָאה איז .םהיא ףיוא טכַאמענ טָאה

 ךיז איז טָאה ןעגעווטנייז ןופ .ןעזעוו ןעצנַאנ רהיא טימ ךיוא רונ ,דייר ערהיא

 איז .רעהירפ זיא טינ ןעוו רעדייא רהעמ רעדיילק ערהיא טימ טניטפעשַאב טציא

 ןעוו ,ןעוועג טלָאװ סע סָאװ ,םעד ןעגעוו טמיורט איז זַא ןעּפַאכ לָאמַא ךיז טגעלפ

 טיור טגעלפ איז .יירפ ןעוועג טלָאװ רע ןוא טַארייהרעּפנוא ןעוועג טלָאװ איז

 "עג םינ טָאה .איז ; רעמיצ רהיא ןיא ןירַא טגעלפ רע ןעוו ,גנוגערפיוא ןופ ןערעוו

 ןעגָאז רהיא טגעלפ רע ןעוו ,גנוקיצטנע ןופ לעכיימש .רהיא ןעטלַאהקירוצ טנָאק

 | | 'ה | .סעמהענעגנַא סָאװ סעּפע

 -כעה ןיא ןעוועג זיא ַאנװָאנַאװיא אידיל ןיפערג איוו געט עכילטע ןיוש

 ןיא ןענייז ןיקסנָארװ סימ ַאננַא זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה איז : גנונערפיוא רעטס

 ןעהעז וצ ןופ ןעשטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןעװעטַאר ףרַאד ןעמ ,גרובסרעטעּפ

 איד זַא ךיז ןעסיוורעד ןופ וליפא ןעװעטַאר םהיא ףרַאד ןעמ ; רהיא טימ דךיז

 ןייא ןיא םהיא טימ ָאד טציא ךיז טניפעג רעמיצנעיוהפ עכילקערש עניזָאד

 יה .רהיא פימ ןענעגעגעב לָאמַא ךיז ןָאק רע ןוא טדָאטש

 איד סָאװ ,ןענופעגסיוא אנווָאנַאװיא אידיל טָאה עטנאקעב ערהיא ךרוד |

 -לעקע סלַא ;ןהָאטוצ ןעקניד ןעשנעמ ע ט פ ַא הל עק ע עגיזָאד

 םכוזעג טָאה איז ; ןיקסנָארוװ ןוא ןַאננַא טנעכייצעב איז טָאה ןעשנעמ ע טפַאה

 ןענָאק טינ ךיז לָאז רע זַא ,דניירפ רהיא ןופ ןעגנוגעוועב עלַא ןעוועריק וצ טציא

 ןעכלעוו ךרוד ,דניירפ סיקסנָארװ ,טנַאטידַא רעגנוי רעד .ייז טימ ןענעגעגעב

 "ריווסיוא רַאפרעד טעװ רע זַא גידנעפָאה עטפניקסיוא עלַא ןעמוקעב טגעלפ איז

 -עּפ ןיא טגידנעעג ןיוש ןעבָאה ייז זַא ,טעדלעמעג רהיא טָאה ,ןָאיסעצנָאק ַא ןעק

 "יא אידיל .קעװַא ןעגרָאמ ןָערהָאפ ןוא ןעטייהנעגעלעגנַא ערעייז עלַא גרובסרעט

 רהיא טָאה ןעמ איוו ,ןעגיהורעב וצ ראג ןעביוהעגנָא ןיוש ךיז טאה ַאנווָאנַאװ

 איד טנעקרעד קערש טימ טָאה איז ןוא ?עטעצ ַא טכַארבעג גָאט ןעטייווצ ן'םיוא

 זיא טרעװנָאק רעד .טפירשדנַאה סאנינעראק ַאננַא ןעוועג זיא סָאד .טפירשדנַאה

 ַא ןעוועג זיא רעיּפַאּפ ןעלעג ןעכילגנַאל םעד ףיוא ; רעיּפַאּפ עטרַאה ןופ ןעוועג

 - .םונ יוזא טקעמשעג טָאה ףעירב ןופ ןוא םַארגָאנָאמ רעסיורנ

 יי ? טכַארבעג סע טָאה רעוו --

 "/ | .לעטָאה ןופ רעטקישעג ַא ---

 "רעביא ןעצעוקעװַא טנָאקעג טינ גנַאל ךיז טָאה אנווָאנַאװיא אידיכ ןיפערג

 -עגרעביא איז טָאה ,טגיהורעב לעסיבַא ךיז טָאה איז ןעוו ,ףעירב םעד ןעזעלוצ

 | :ףעירב ןעשיזיוצנַארפ ןעדנעגלַאפ ןעזעל

 רעייא עכלעוו טימ ,ןעלהיפעג עכיפטסירק איד ,עססעטמאק אל םַאדַאמ,

 ךיא איו ,טייקטסיירד עכילהייצרעפנוא איד רימ ןעביג ,טלליפרעביא זיא ץיראה

 טדיישעג ןיב ךיא סָאװ םעד ןופ ךילקילגנוא ןיב ךיא .ךייא וצ ןעביירש וצ ,?היּפ

 -גינייוו םהיא ןעהעז וצ שינעביולרע רעד ןעגעוו ךייא טעב ךיא .ןהוז ןיימ ןופ

 ךייא רעניארע ךיא סָאװ רימ טעהייצרעפ .רהָאפקעװַא ןיימ רַאפ לָאמ ןייא סנעטס

 זיולב שטיװָאדדנַאסקעלַא יײסקעלַא וצ טינ ןוא ,ךייא וצ ךיז דנעוו ךיא .ךיז ןעגעוו
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 ןעכאזרוארעפ טינ ןעשנעמ ןעגיהטומסיורג ןעגיזָאד םעד לו ךיא ?ייוו רַאפרעד

 דניירפ ַא רַאפ סָאװ גידנעסיוו .ךיז ןעגעוו גנורעניארע רעד טימ םירוסי ןייק
 ןאשזאירעס ןעקישוצ רהיא טעוו .ןהעטשראפ ךימ רהיא טעו ,םהיא טייז רהיא

 ,עדנוטש רעטסיטשעב א ןיא זיוה םוצ ןערהָאפוצ רשפא ךיא לָאז רעדָא רימ יצ
 .ןעסיוו ןעזָאל טכיילעיפ ךימ טעוו רהיא רעדָא ,ןעזייוונא רימ טעוװ רהיא עכלעוו
 ןופ הטומסיורנ םעד גידנעסיוו ? זיוה ןרעסיוא ןעהעז םהיא ןָאק ךיא ואוי ןוא ןעוו

 טנַאק רהיא .גנונאזטנע ןייק טינ ךיא טראוורע בא טגנעה סד ןעמעוו ןופ ,םענעי
 םוראד ךיז טנָאק רהיא ןוא ןעהעז וצ םהיא טכַאמש ךיא איוו ןעלעטשרָאפ טינ ךיז

 ,"ןעקעוורע רימ ןיא טעוװ ףליה רעייא עכלעוו ,טייקרַאבקנַאד ענעי ןעלעטשרָאפ
 ,"אננַא, |

 אידיל ןיפערג איד טכארבעגטיוא טָאה ףעירב ןעניזָאד םעד ןיא סעלַא
 "נוזעב ןוא ,הטומסיורג ףיוא גנוטיידנָא איד יא ,טלַאהניא רעד יא ; ַאנוָאנַאװיא

 .ןעזיוועיסיוא טָאה רהיא איו ,ןָאט רענרַאילימַאפ רעד ךָאנ רעד
 אידיל ןיפערג ןעסייהעג טָאה -- ןייז טינ טעוװ רעפטנע ןייק זַא ,גָאז ---

 ןעבירשעגנָא טָאה ןֹוא ןעמונעג ךיילג ךיז טָאה איז ןוא ,ייקאל םעד אנווָאנַאװיא
 ,רענייז ַא סנייא םהיא ןעהעז וצ טפָאה איז זא ,ןעשטיװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא וצ
 .ףיוה ןעכילרסיק ןיא עינַאמערעצ-ננורילוטַארנ איד ןייז טעוװו סע ןעוו

 רעגירעיורט ןוא רעניטכיוו ַא ןעגעוו ןעדיירכרוד ךייא טימ ךיז זומ ךיא,

 ןעוועג טלָאװ עטסעב סָאז .ואוו -- ןעכַאמבָא טרָאד ןעלעוו רימ .טייהנעגעלעגנַא
 .גידנעוטױונ .עעהט רעייא ןעכאמ גיטרַאפ ןעסייה ?עוו ךיא ואוו ,רימ ייב
 "ױצ איז טָאה ,'עטפערק ךיא טינ רע רעבָא ,ץיירק םעד ףױרַא טניל רע
 .ןיא טינ ?לעיפ תוחּפה לכל םהיא ןעטיירבוצרָאפ םוא טגיילעגנ
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 ךיז ןעבָאה עדנערהָאטבָא איד .טגידנעעג ךיז ןעבָאה ןעגנורילוטַארג איד
 -עכייצסיוא עיינ איד ןענעוו --- גָאט ןופ ןעטכירכַאנ עטצעל איד ןעגעוו טדערוצ

 ןיא ןעגנורעדנע ענעדעישרעפ איד ןענעוו ןוא ןעמוקעב ןעבָאה עכנַאמ סָאװ ןעגנונ
 .ןענַאזרעּפ עניטכיוו ןופ רעטמע איד

 םוירעטסינימ סָאד ןעמוקעב לָאז אנווָאסיראב אירַאמ ןיפערג איד ןעוו ---

 י-טָאװ ןיטסריפ קינלאשטאנ-באטש סלַא ןוא ,ןעטייהנעגעלעגנא עשירעטילימ ןופ

 לָאג ןעטהענעגסיוא ןא ןיא רעטלַא רעקניאיורג ַא טגָאזעג טָאה --- ַאיַאקסווַאק
 טָאה עכלעוו ,ןייליירפ-ףָאה רענהעש רעכיוה ַא וצ ךיז גידנעדנעוו ,רידנומ םענעד
 .ןעגנונעכייצסיוא עיינ איד ןעגעוו טגערפעגכַאנ םהיא ייב ךיז

 -ביימש ןייליירפ איד טרעפטנעעג טָאה -- טנַאטוידַא סלַא ךימ ןוא ---
 | | .גידנעק

 טמַא ןא ןעמוקעב טעוו רהיא .עלעטש ַא טמיטשעב ןיוש זיא דייא רַאפ ---
 ,ןינעראק ךייא וצ טנעטסיסַא סלַא ןוא .ןעטייהנעגעלעגנַא-נעכריק ןיא
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 גידנעקירד ,רעקניטלא רעד טגָאזעג טָאה -- ! טסריפ ,ןעֶמ טכַאמ סָאװ ---
 .ןעדנעמוקוצ םעד דנַאה איד

 טגערפעג טָאה -- ?ןענינעראק ןעגעוו טרערעג ָאד רהיא טָאה סָאװ ---

 ,טסריפ רעד

 -.עטנעל יקסווענ רדנאסקעלא איד ןעמוקעב ןעבָאה וואטאיטוּפ ןוא רע -- |

 .גנַאל ןיוש רע טָאװ סָאד זַא ,טניימעג בָאה ךיא --

 -ְלַא רעד טגָאזעג טָאה -- קוק ַא םהיא ףיוא הברדא זיולב טינ .ןיינ ---
 רעכלעוו ,ןענינעראק ףיוא טוה ןעטקיטשעג-דלָאנ ןייז טימ גידנעזייוונא ,רעקניט
 עטסכיירסולפנייא איד ןופ םענייא טימ טלעטשעגבָא לַאז ןופ רהיט ןיא ךיז טָאה

 טימ רידנומ-ףיוה ַא ןיא ןהָאטעגנָא גידנעייז ,הטַאר-חכולמ רער ןופ רעדעילנטימ

 -רעּפוק .ַא איוו ןעדעירפוצ ןוא ךילקילג זיא --- לעסקַא ץרעביא עטנעל רעטיור ַא
 דנַאה איד ןהָאט וצ קירד ַא ךיז גידנעלעטשבָא ,טגָאזעג רע טָאה --- ןעשַארג רענ
 .ררעה-רעמאק םענהעש ןעשיטעלטא םעד ןופ

 ,ררעה-רעמאק רעד טגָאזעג טָאװ --- ןערָאװעג טרעטלערַאפ זיא רע ,ןיינ ---

 .ןעטקעיארּפ ץְלַא טציא ךָאד טביירש רע .הנאד סיוא --|
 .אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערגנ זַא ,ןיימ ךיא ? ןערָאװעג טלַא ױזַא איוו ---

 .יורפ ןייז ףיוא גיטכיזרעפייא טציא זיא
 ןעמ רָאט אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערג ןעגעוו ? רהיא טדער סָאװ ,ונ -- |

 .ןעקנייד טינ סטכעלש ןייס
 -אק ןיא טבעילרעפ זיא איז סָאװ ,ןיירעד םעטכעלש סעּפע ןעד זיא ---

 ? ןענינער
 | ?ָאד ןיא ַאנינעראק ,איז זַא ,תמא סָאד זיא ---

 ךיא .גרונסרעטעּפ ןיא רונ ,ףיוה ןעכילרסיק ןיא ,ָאד טינ טסייה סָאד ---
 .ַאיאקסראמ ףיוא יקסנָארוו ײסקעלַא טימ איז ,טנעגעגעב ןעטכענ איז בָאה

 רעד ןעביוהעגנא ןעוועג טצה -- ..ןייק טינ טָאה ןאמ רעגיזָאד רעד ---

 -נעגיינרעפ ןיא געוו ַא גידנעכַאמ ,טלעטשעגבָא ךיז טָאה רעבָא ,ררעהרעמַאק
 ,עילימַאפ רעכילרסיק רעד ןופ ןָאזרעּפ רעדנעהענייברעפ ַא רַאפ ךיז גיד

 -ָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןעגעוו ןעדייר וצ טרעהעגפיוא טינ ןעמ טָאה ױזַא
 ןעוו טייצ רעד ןיא ,םהיא ןופ קזוח גידנעכַאמ ןוא םהיא גידנעלייהטריוא ,שטיוו
 טרהעלקרע םהיא טָאה ןוא הטַאר-הכולמ ןופ דעילגטימ םעד טּפַאכעגנָא טָאה רע

 .ךיז ןופ םהיא גידנעזָאלבָא טינ ,טקעיארּפדץנַאניפ ןייז טקנוּפ רַאפ טקנוּפ

 טינ ןיוש ןָאק רע זַא ,טקרעמענ טינ טָאה שטיווָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא ==
 ךָאנ זיא רע ,טלעװ-טמַא רעד ןיא רעכעה ךָאנ ןעגייטש וצ גנונפַאה ןייק ןעבָאה
 רעד , : טייקגיטעהט ןייז ןופ ןעדעירפוצ ןעוועג זיא טינ ןעוו רעדייא רחעמ טציא
 - ,יורפ ןייז ןעגידעירפעב וצ איוו ,סעכילטלעוו ןעגעוו טגרָאז ןַאמ רעהטַארייהרעפ
 ןייז וצ ןעלעפג איוו ,עכילטעג סָאד ןעגעוו טגרָאז רעהטַארייהרעפ טינ רעד ןוא
 ,שטיױוַארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןוא ,ל לואּפ לָאטסאּפא רעד טגָאזעג טָאה , "טָאג רַאפ

 טָאה ןעטפירש ענילייה איד ןופ טעטיילעג ןעוועג סעֶלַא ןיא טציא זיא רעכלעוו

 ןופ זַא ,טכודעג ךיז טָאה םהיא .טסקעט ןעניזָאד םעד ףיוא טרעניארע ךיז טפָא

00 



 אנינעראק אננא

 עניזָאד איד טימ רע טָאה ,יורפ רעד ןהֶא ןעבילברעפ זיא רע סָאװ ןָא טלָאמעד
 ,רעהירפ סלַא טָאנ טנעידעג רהעמ ןעטקעיָארּפ

 טייהנעגעלרעפ ןייק ןיא ןעבילבענ טינ זיא שטיװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא
 ןרעוו וצ רוטּפ טכוזעג םינּפא טָאה ,הטַאר-הכולמ ןופ דעילגטימ רעד סָאװ ןופרעד

 זיולב ןעטקעיָארּפ ענייז ןערהעלקרע וצ טרעהעגפיוא םהיא טָאה רע ;} םהיא ןופ |
 ןָאזרעּפ איד סָאו םעד טימ טצונעב ךיז טָאה דעילנטימ רעניזָאד רעד ןעוו ,ןַאד
 -סיורא לייוורעד ךיז טָאה רע ןוא ןעגנַאנעגכרוד טציא זיא עילימאפ עכילרסיק ןופ
 .ןענינעראק ןופ טהערדעג

 םעד - ןעזאלעגבארא שטיװָאדדנַאסקעלַא ײסקעלַא טָאה ןיילַא גידנעביילב
 -םורא טייהרענעגַארטוצ ךָאנרעד ךיז טָאה ,ןעקנַאדעג ענייז גידנעמהענפיונוצ ,ּפָאק
 .אנווַאנַאװיא אידיל ןימערג טכוזעג טָאה ןוא טקוקעג

 ַא טָאה ,"שיזיפ עלַא ןענייז ייז עדנוזעג ןוא עגיטפערק ַא ַא רַאפ סָאװ ןוא ,
 "אפ ןעניטכעמ םעד ףיוא גידנעקוק ,שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןהָאטעג טכַארט
 ןעטיור םעד ףיוא ןוא ןעדראבנעקאב עגידעקעמש ,עטמאקוצ ענייז טימ ,ררעהרעמ
 .סיוא זיא םהיא ןעכלעוו ייברעפ ,רידנומ ןיא ןעניוצעגנייא ,טסריפ םעד ןופ קרַאק
 ןיא טלעוו רעד ןיא סעֶלַא זַא ,ךורּפש רעד זיא תמא, .ןהענ וצ ייברעפ ןעמוקעג

 איד ףיוא ךעלמורק לָאמַא ךָאנ גידנעקוק ,,ןהָאטעג טכַארט ַא רע טָאה ,"סעזייב
 /  .ררעהרעמַאק םעד ןופ סערקיא

 ,רעקניטלא רעד טגָאזעג טָאה -- ! שטיװַארדנַאסקעלַא ייס| עלַא ,א --
 ןוא --- טרילוטַארג טינ ךָאנ ךייא בָאה ךיא -- ןעגיוא איד טימ גידנעצילב זייב
 .עטנעל רעיינ רעד ףיוא ןעזיוועגנָא טָאה רע

 -- שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טרעפטנעעג טָאה -- ,ךייא קנַאד ךיא ---
 -ירד רעדנוזעב טגיילעגוצ רע טָאה -- זיא טנייה גָאט רענז עש א רַאפ סָאװ
 .ןעועג זיא טייהנהעוועג ןייז איו ,רע הע ש םרָאװ סָאד גידנעק

 טָאה רע רעבָא ,טסואוועג רע טָאה סָאד ,םהיא ןופ טכַאלעג ןעבָאה ייז זַא
 -עג טנהעוועג ןיוש רע זיא וצרעד ןוא ; האנש ץ'יד ַא טרַאװרע טשינרָאג ייז ןופ
 | .ןערָאװ

 עכלעוו ,אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערג ןופ ןרעטלוש עלעג איד גידנעהעזרעד
 ,ןעגױא ענהעש ,עטכארטרעפ ערהיא ןוא ,טעסראק ןופ ןעביוהרע ךיז ןעבָאה
 -עג לעכיימש ַא שטיוָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טָאה ,ןעפורעג םהיא ןעבָאה עכלעוו
 .רהיא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע ןוא ,רענהייצ עסייוו ענייז גידנעפעוצ ,ןהָאט

 רעד ןיא הימ לעיפ טסָאקעג רהיא טָאה טעלאוט סאנווָאנַאװיא אידיל
 טארוקַא ןעוועג זיא ךיז ןעדיילק ןעניטציא רהיא ןופ קעווצ רעד .טייצ רעטצעל
 ךיז טָאה ןַאד .קירוצ רהֶאֹי גיסיירד טימ ךיז ןעדיילק רהיא ןופ עטרהעקרַאפ ַא
 טציא .רעסעב ץלַא גנוצוּפעב רהעמ סָאװ ןוא זעצוּפעב זיא טינ סָאװ טימ טלעוועג
 ,רוגיפ רהיא ןוא ןערהָאי ערהיא ראפ גיסַאּפ טינ ױזַא גנוצוּפסיױא יד רעבָא זיא
 .ןיא גנוצוּפעב רהיא ןופ דעישרעטנוא םעד ןעטעלגרַאפ וצ טכוזעג טָאה איז זַא
 טלעוועג טָאה איז לעיפיוו ףיוא ,תוחּפה לכל ןעגנולעג סע זיא רהיא .רוגיפ רהיא
 טציא םהיא טָאה איז ןוא שטיװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא ףיוא ןעקריוו טימרעד
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 -לעצנייא רעד ןעוועג טציא םהיא רַאפ זיא איז .דנעהיצנא רהעז ךיז ןעזיוועגסיוא
 : .ןעגנוכַאלבָא ןוא טפַאשדנייפ ןופ םי ַא ןיא עבעיל ןופ לעזניא רעג

 ךיז רע טָאה ,ןעקילב עדנעכַאמ-קזוח ןופ עהייר ַא ךרוד גידנעהעגכרוד

 וצ ךיז טהיצ עצנַאלפ ַא איוו קילב ןעטבעילרעפ רהיא וצ ןעגיוצעג ךילריטַאנ

 - .טכיל
 ןעניוא איד טימ גידנעזייוונָא טגָאזעג איז טָאה --- ךייא ערילוטַארג ---

 | .עטנעל רער ףיוא
 ןהָאטעג שטעווק ַא טָאה ,לעכיימש- האנה ןייז ןעטלַאהעגקירוצ טָאה רע

 .דיירפ ןייק ןעבעג טינ םהיא ןָאק סָאד זא ,ןעגָאז טלָאװ רע איו ,ןעלסקַא איד טימ

 ענייא ןיא סָאד זַא ,טוג רהעז טסואוועג רעבָא טָאה אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערג

 - .ןעבעגעגוצ טינ לָאמ ןייק סָאד טָאה רע םגה ,תוחמש-טּפיוה ענייז ןופ/
 ,אנווָאנַאװיא אידיל טגערפעג טָאה -- ?לעגנע רעזנוא טכַאמ סָאװ --

 /  .ןאשזאירעס טימרעד גידנעניימ

 .ןעדעירפוצ ןעצנַאנ ןיא ןייז םהיא טימ לָאז ךיא זַא ןעגָאז טינ ןָאק ךיא --
 ךיוא םהיא טימ זיא (רערהעל ס'אשזאירעס ןעוועג זיא ווָאקינטיס) ווָאקינטיס ןוא |

 -רַאד עכלעוו ,ןעגַארפ עלַא וצ טײקטלַאק ַא םהיא ןיא זיא סעּפע ; ןעדעירפוצ טינ
 וצ ןעביוהעגנָא טָאה --- דניק ןעדעי ןוא ןעשנעמ ןעדעי ןערהיר ךילכעזטּפיױה ןעפ

 טמא ןייז רעסיוא זיא סָאד ןעמעוו ייב ,שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןערהעלקרע
 גנוהיצרע איד ,טריסערעטניא םהיא טָאה עכלעוו ,עגַארפ עניצנייא איד ןעוועג
 איד ןערידוטשוצסיוא טייצ עסיוועג ַא טעמדיוועג טציא טָאה רע .ןהוז ןייז ןופ
 -עלרעביא .דנעה ענייז ףיוא ןעבילבעג זיא ןהוז רעד טניז ,גנוהיצרע ןופ ענַארפ
 ייסקעֶלַא טָאה ,קיטקאדיד ןוא ,יגָאנַאדעּפ ,יגָאלאּפָארטנַא ןופ רעכיב עכילטע גידנעז
 איד ןופ םענייא ןעדאלעגננייא טָאה ,גנוהיצרע ןופ ןאלּפ א ךיז רַאפ טײברַאעגנסיױא
 רעד טימ ןעמונרעפ קרַאטש ךיז טָאה ןוא גרובסרעטעּפ ןיא ןעגָאגאדעּפ עטסעב
 ח וי : | .טייברַא-סגנוהיצרע

 טיט ןוא ץדַאה סרעטאפ ןייז םהיא ןיא העז ךיא ? ץרַאה ןייז רעבָא ,אי --|

 אנווָאנַאוװיא אידיל טגָאזעג טָאה --- טבעלש ןייז טינ דניק ַא ןיוש ןַאק ץרַאה אזַא

 ,גנוקיצטנע טימ

 ,ַאנווָאנַאװיא .ַאדיל ןיפערג סגָאזעג טָאה -- רימ וצ ןעמוק טעוו רהיא --

 -נַא רעגירעיורט א רערעייא ןענעוו ןעדיירכרוד ךיז ןעפרַאד רימ -- גידנעגייווש
 עכנַאמ ןופ ךייא ןעיירפעב וצ םוא ןעבעגעג סעלא טלָאװ ךיא ,טייהנענעלעג
 ףעירב א ןעטלַאהרע בָאה ךיא .שרעדנַא ןעקנייד ערעדנא רעבָא ,ןעגנורעניארע
 .גרובסרעטעּפ ןיא ָאד זיא א יז .ר ה י א ןופ

 -עניארע רעד ייב ןָאהטעג רעטיצ א טָאה שטיווָארדנַאסקעלא ייסקעלא
 ענעי ןעטָארטעגסיױרא םינּפ ןייז ףיוא זיא רעבָא דלַאב .; יורפ רעד ןעגעוו גנור
 /פליהעבנוא ענידנעטשלַאפ טקירדענסיוא טָאה עכלעוו ,טייקכילגעוועבנוא עטיוט
 .טייהנעגעלעגנַא רעזעיד ןיא טייקכיל

 .טגָאזעג רע טָאה -- טרטוורע סָאד בָאה ךיא ---
 -עג קוק א םהיא ףיוא גנוקיצטנע טימ טָאה ַאנווָאנַאװיא .אידיל ןיפערג
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 ןופ גנורעביוצעב םיוא ןעניוא ערהיא ןיא ןעזעיוועג ךיז ןעבָאה ןערערט ןוא ןָאהט

 ,טייקגיהטומסיורג ןייז

28 

 ס'ַאנוַאנַאװיא ַאידיל ןיא ןיירא זיא שטיוװָארדנַאסקעלא ייסקעלא ןעוו
 ןוא ןַאלעצרָאּפ עטלַא טימ טלעטשעגסיוא ןעוועג זיא רעכלעוו ,טעניבַאק םעניילק

 .ןעוועג טינ ָאד ןיילא ןיהטריוו איד ךָאנ זיא ,רעדליב טימ ןעגנַאהעב
 | .,ךיז ןהָאטרעביא ןיא ןעטלַאהעג טָאה איז
 -יכ א ןענַאטשעג זיא ,ךוטשיט א טימ טקעדַאב ,שיט ןעדנור םעד ףיוא

 -קעלַא ייסקעלא .קיניאשט-טעריּפס םענרעבליז א טימ זיוורעס-עעהט רעשיזענ
 -רָאּפ עטנאקעב עלעיפ איד טקוקעב קילב םענעגָארטוצ א טימ טָאה שטיוװָארדנַאס

 טָאה ,שיט םייב ךיז גידנעצעז ןוא ,טעניבַאק םעד טצוּפעב ןעבָאה סָאװ ,ןעטערט
 -ערג רעד ןופ שיור רעד .ןעגעלעג ָאד זיא סָאװ ,םילעגנַאװעי סָאד טנעפעוצ רע
 .טקעוועגפיוא םהיא טָאה רעדיילק ענעדייז ס'ןיפ

 ןיפערג טגָאזעג טָאה -- גיהור ןעציז ךיז רימ ןעלעוו טציא טָא ,ונ --
 .עעהט םייב ןעדיירכרוד ךיז ןעלעוו רימ ןוא --- אנווָאנַאװיא ַאידיל

 ,אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערנ טָאה רעטרעוו-סגנוטיירעברָאפ עכילטע ךָאנ
 םעד דנאה ןיא םהיא ןעבענעגרעביא ,גידנערעוו טיור ןוא רעווש גידנעמעהטָא
 .ףעירב םענעטלַאהרע

 .ןעגעיוושעג גנַאל רע טָאה ,ףעירב םעד גידנעזעלרעביא

 --- ןיורעד ןענָאזבָא רהיא טכער ןעבָאה לָאז ךיא זא ,טינ ןעכער ךיא ---
 .ןעגיוא איד נידנעביוהפיוא ,ןעסַאלעג טגָאזעג רע טָאה

 !טינ סעטכעלש ןייק םענייק ןיא טהעז רהיא ,דניירפ ןיימ ---

 סָאד זיא וצ רעבָא .סעטכעלש סעּפע סעלא ןיא העז ךיא ,טרהעקרַאפ ---
 . .יזא טכעו

 סעלַא -- אנוָאנַאװיא ַאידיל ןיפערנ ןעגָאלשעגרעביא טָאה -- ןיינ ---
 טינ טגָאזעג איז טָאה סָאד -- טייקכילטיזנוא העטשרעפ ךיא .ץענערג א טָאה
 ןָאק סָאװ ןענַאטשרעּפ טינ להָאמ ןייק ן'תמא ןיא טָאה איז םוראוו ,גיטכירפיוא
 ןייק טינ העטשרעפ ךיא רעבָא -- טייקכילטיזנוא וצ רעמיצנעיורפ א ןעביירט

 ןייז וצ ךיז ןעמ טביולרע יוזא איוו ? ךייא ןעגעג ? ןעמעוו ןענעג ןוא .תוירזכא
 טהעז רהעמ ץלא טבעל ןעמ רחעמ סָאװ ,ןיינ ? טייז רהיא ואוו טדָאטש רעד ןיא
 .טייקגירדינ רהיא ןוא טייקכיוה רעייא ןעהעטשרַאפ וצ ךוז ךיא ןוא .ןעמ

 -קעלא ייסקעלַא םגָאזעג טָאה -- ? ןייטש א ןעפרָאוו טעוו רעוו ןוא ---
 -רעפ סעלַא בָאה ד ,שטיוװָארדנַאס
 א ןיא רהיא רַאפ סָאװ ,סָאד ןעמהענבָא טינ רהיא ןופ םוראד ןָאק ןוא טעהייצ
 ...ןהוז םוצ עבעיל -- עבעיל ןופ גנורעדָאפ

 ? ויטכירפיוא ןעד סָאד זיא ? דניירפ ןיימ ,עבעיל רעבָא ןעד סָאד זיא --- ||
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 -אנינעראק אננא

 טציא ךיוא טעהייצרעפ רהיא זא ,טעהייצרעפ טָאה רהיא זא ,ןעגָאז רימָאֿל
 המשנ רעד ףיוא ןעקריוו וצ יוזא טכער א רימ ןעבָאה וצ ,זיא ענַארפ איד רעבָא

 ,רהיא רַאט טָאג סעב רע ,ןעברָאטשעג רַאפ איז ךָאד טנעכער רע ? לעננע םעד ןופ

 .ןיא סע ןוא ....תוריבע ערהיא ראפ ןייז לחומ רהיא לָאז רעטשרעביוא רעד זַא
 ? ןעטכַארט ןעד רע טעװ סָאװ טציא ןוא .יוזא רעסעב

 -קעלַא ײסקעלַא טגָאזעג טָאה -- טקניידעג טינ םעד ןעגעוו בָאה ךיא -- === |
 .טניישעג טָאה סע איוו נידנעמיטשנייא ,שטיװָארדנַאס

 ןוא -דנעה איד טימ םינּפ םעד טקעדרעפ סָאה ַאנוָאנַאװיא ַאידיל זיפערג

 .ןָאהטעג הליפת טָאה איז ןעגיוושעג טָאה
 רהיא גידנענעפע טגָאזעג איז טָאה -- הצע ןיימ טגערפ רהיא כיוא ---

 טינ ןעד ךיא העז .ןהָאט וצ סָאד טינ ךייא ךיא הטַאר -- טענעג ן'ךָאנ םינּפ

 רימָאל ,רעבא ?ןעדנואוו ערעייא טנעפעוצ טָאה סָאד איוו .טעדייל רהיא איוו
 סָאד טעװ סָאװ וצ .רעמיא איו ,ןיילא ךיז ןעגעוו טסעגרעפ רהיא זא ,ןענעכער

 ? דניק ן'ראפ שינעמוקכָא ןַא ןוא ךייא ראפ- םירוסי עיינ זיולב ? ןערהיפ רעבָא
 טינ ןיילא סָאד איז ףרַאד ,סעכילשנעמ סעּפע ןעבעילבעג ךָאנ זיא רהיא ןיא ביוא

 טינ ךייא הטַאר ךיא זא ,ךיא גָאז ,ןעקנַאװש םוש ןהָא רָאג ,זיינ .ןעגנַאלרעפ
 .רעפטנע ןַא ןעביירש רהיא ךיא לעװ ,טביולרע רחיא ביוא ןוא ,ןהָאט וצ סָאד

 -יא אידיל ןיפערג .טמיטשעגננייא טָאה שטיווָארדנַאסקעלא ייסקטלא ןוא

 : ףעירב ןעשיזיוצנַארפ ןעדנעגלָאפ ןעבעירשעגנָא מָאה אנווָאנַאװ
 ,םַאדַאמ עגידעגג ,
 סָאד זַא ,ױזַא ןהוז רעייא ראפ ןעקריוו ןָאק ךייא ןעגעוו גנורעניארע איד ,

 טינ ,ןרעפטנע טינ ןָאק ןעמ עכלעוו ףיוא ,ןענַארפ ןעפורסיורא םהיא ןיא לָאז

 ףרַאד סע סָאװ סָאד ןופ גנולייהטרוארעפ א המשנ ס'דניק םעד ןיא גידנהָאטניירא
 רעייא ןהעטשרַאפ טלָאז רהיא ךיא טעב םורַאד ןוא ,טייקגילייה א ןייז םהיא ראפ
 -יוא םעד טעב ךיא .עבעיל רעכילטסירק ןופ טסייג םעד ןיא גנונַאזטנע ס'ןַאמ

 | ..ךויא וצ גידענג ןייז וצ ןעטשרעב
 ":ַאידיל ןיפערג,

 ןיפערג איד ןעכלעוו ,קעווצ םענעטלאהעב ןייז טכייררע טָאה ףעירב רעד

 סאד ףיוא טָאה ּףעירב סָאד .ןיילא ךיז ןופ ןעטלַאהעב טָאה ַאנווָאנַאוװיא .ַאידיל

 .ן'ַאננַא טגיריילעב עטספעיט
 ייסקעלא טָאה ,םייהַא ַאנוװָאנַאװיא אידיל ןיפערג ןופ גידנערהעקקירוצ

 ענייז ךיז ןעבעגרעביא טנַָאקעג טינ גָאט ןעגיזָאד םעד ןיא שטיווַארדנַאסקעלא

 -יולג א ןופ טייקגיהור עניטכייג ענעי ןעניפעג ןוא ןעגנוגיטפעשעב עכילנהעוועג

 טָאה רע .רעהירפ טלהיפעג טָאה רע איו ,ןעשנעמ ןעטעװעטַארעג ןוא ןעדנעב

 טנַאקעג טינ טָאה ,ןעזעלעג טָאה רע ןעכלעוו ,ךוב םעד ןהעטשרַאפ טנָאקעג טינ

 טנַאקעג טינ ךיז טָאה ,ן'ַאננַא ןעגעוו ןעגנורעניארע איד ךיז ןופ ןעסיוטשבָא

 וצ עגונב ןעגנַאגעב טָאה רע עכלעוו ,ןרעלהעפ ןעגעוו ןעטכַארט וצ טינ ןעגניווצ

 ךָאנ ,ןַאד ןענעוו גנורעניארע איד .ןעהעזעגנייא טציא סָאד טָאה רע איוו ,רהיא

 -יירטנוא רהיא ןעגעוו סינדנעטשעג רהיא ןעמונעגפיוא טָאה רע איוו ,סעסייר איד

 ןוא טייקגידנעטשנַא עכילרעסיוא איד ןעמוקכָאנ לָאז איז גנורעדָאפ ןייז ןוא טייה
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 .טרעטַאמעג סרעדנַאזעב םהיא טָאה סָאד ,?עוד א ףיוא ןעפורעגסיורא טינ טָאה
 -רעפ ןייז ,ןעבעירשעג רהיא טָאה רע סָאװ ,ףעירב םעד ןעגעוװ גנורעניארע יד
 סָאד .דניק ןעדמערפ םוצ עבעיל ןייז ,טפרַאדעג טינ טָאה רענייק עכלעוו ,גנוהייצ

 | .טרעטַאמענ טציא םהיא טָאה טעלַא
 ןעוו ,טציא טַָאהעג רע טָאה הטרח ןוא עדנַאש ןופ להיפעג ַאזַא טקנוּפ ןוא

 ךיז גידנענָאמרעד ןוא ַאננַא טימ טייהנעגנאגרעפ עצנַאג ןןייז טרעדילגוצ טָאה רע
 טבכאמעג טייהנעסַאלשטנענוא רעגנַאל ךָאנ טָאה רע עכלעוו טימ ,רעטרעוו איד
 .,גאלשרָאפ ןייז רהיא

 ןוא טגערפעג ןייֵלַא ךיז רע טָאה "? נידלוש ךיא ןיב סָאװ ןיא רעבָא,

 ןענייז איו :ענַארפ רעדנַא ןַא רעמיא ןעפורעגסיורא טָאה עגַארפ עגיזָאד איד

 טימ ןעררעהרעמאק עגיזָאד איד ...סיקסנָארװ איד ,סיקסגאלבא איד ,ערעדנַא איד
 ןעהטַארייה ,שרעדנַא ייז ןעבעיל ,שרעדנַא ןעד ייז ןעלהיפ --- סערקיא עקיד איד
 איד ןופ עהייר עצנַאג ַא טציא טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה םהיא ןוא 4 שרעדנַא ייז

 עכלעוו ,טינ ?הָאמ ןייק ןעלפייווצ עכלעוו ,ןעשנעמ עגיטפערק ,עניטפאז עגיזָאד
 רע .טײקמַאזקרעמפיוא עגנירעגיינ ןייז לָאמ עלַא ןוא םוטעמוא ךיז ףיוא ןעהיצ
 -רעביא וצ ךיז טכוזעג טָאה רע ,ןעקנַאדעג עגיזָאד איד ךיז ןופ טנָאיעגבָא טָאה
 "על ןעניביוא רַאפ רונ ,ןעבעל ןעגיטייצ ןעניטציא רַאפ טינ טבעל רע זַא ,ןעגייצ

 רע סָאװ סָאד רעבָא .עכעיל ןוא ןעדעירפ זיא המשנ רעד ןיא םהיא ייב זַא ,ןעב
 ךיז טָאה םהיא איו ,ןהטטעג ןעבעל ןעדנעטיידעבנוא ,ןעניטציא ןייז ןיא טָאה

  טינ ראג טלָאװ סע איוו ,ױזַא טרעטַאמעג םהיא טָאה ,ןערעלהעפ עכנַאמ ,טכודעג
 . רעגיזָאד רעד רעבָא ,טביולגעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ,גנוטער עניבייא ענעי ןעוועג
 המשנ סעשטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןיא ןוא טרעיודעג גנַאל טינ טָאה ןויסנ
 ןעקנַאדרעפ וצ ,טייקכיוה ענעי ןוא טייקגיהור ענעי ןעטָארטעגנייא רעדיוו טָאה
 ,ןעקניידעג טלעוועג טינ טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעסעגרַאפ טנַאקעג טָאה רע עכלעוו

26. 

 ַא ,רעטיור ַא ,אשזאירעס טגערפעג טָאה -- ? שטינאטיּפאק ,סָאװ ,ונ ---
 -סטרובעג ןייז ברע גנַאג-ריצַאּפש ןופ טרהעקעגקירוצ טָאה רע ןעוו ,רעכעלהערפ
 טגנַאלרעד טָאה רע ןעמעוו ,ראצייווש ןעדנעלכיימש ,ןעכיוה .םוצ גידנעדייר ,גָאט
 ?קינואנישט רענעדנוברעפ רעד טנייה ןעוועג זיא סָאװ ,ונ --- עלעטנַאמ ןייז
 | ? ןעמונעגפיוא ַאּפַאּפ רעד םהיא טָאה

 ,סיורַא זיא עיראלעצנאק ןופ רעטלַאוװרעּפ רעד רונ איו .ןעמונעגפיוא ---
 --- ראצייווש רעד טרעּכטנעעג טָאה -- םהיא ןענעוו טעדלעמעג ךיילנ ךיא בָאה
 .ןעמהענבָארַא לעוו ךיא רונ טביולרע

 וצ רעהיצרע רעשיוואלס רעד ןהָאטעג גָאז ַא טָאה -- ! אשזאירעס ---
 .ןיילא לעטנַאמ םעד סיוא טוהט --- ןאשזאירעז ֹס
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 ,רעהיצרע םעד ןופ עמיטש עכַאװש איד טרעהעג וליפא טָאה אשזאירעס
 ןוא ןענַאטשעג זיא רע .טײקמַאזקרעמפיוא ןייק ףיורעד טלהָאצעג טינ רעבָא טָאה
 ןיא םהיא טקוקעג ןוא טרוג סראצייווש ן'וַאפ דנַאה ן'טימ ןעטלַאהעג ךיז טָאה
 .טכיזעג

 ? ויטיונ זיא סע סָאװ ןהָאטעג םהיא רַאפ אּפַאּפ רעד טָאה ,עשזדאיוו --
 .אי ףיוא פאק ן'טימ ןהָאטעג לעקָאש ַא טָאה רַאצייװש רעד

 ?הָאמ ןעביז ןעגנַאנעג ןיוש זיא רעכלעוו ,קינווָאנישט רענעדנוברעפ רעד
 יא טריסערעטניא טָאה ,שטיוָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ֹוצ השקב ַא סעּפע טימ
 ןיא לָאמ ןייא ןעהעזרעד םהיא טָאה אשזאירעס .רַאצייװש םעד יא ןאשזאירעפ

 רע ,רַאצייװש םעד ןעטעבענ ךילרעמאי טָאה רע איוו טרעהעג טָאה ןוא זיוהרָאפ
 וצ עילימַאפ ןייז טימ סיוא טמוק םהיא זַא ,גידנעגָאז ,ןעדלעמ םהיא ןעגעוו לָאז
 טימ טריסערעטניארעט אשזאירעס ךיז טָאה ןָא ןַאד ןופ .רעננוה ןופ ןעברַאטש

 | | ,קינווָאנישט םענעדנוברעפ םעד

 ,טגערפעג רע טָאה -- ? ןעדעירפוצ רהעז ןעוועג רע זיא ---
 רע ןעוו החמש ןופ ןעגנורּפשעג רעיש זיא רע ! ןעדעירפוצ טסייה ץְלַא ---

 .ןענַאד ןופ קעװַא זיא

 ליטש טגָאזעג טָאה -- זיפערג רעד ןופ םעּפע ןַארַאפ ,עלעררעה ןיימ ,ונ ---
 | ,ּפָאק ן'טימ גידנעלקאש רַאצייװש רעד

 ןעגעוו סָאד טניימ רַאצייוװש רעד זַא ,ןענַאטשרעּפ ךיילנ טָאה אשזאירעס |

 -ענ ןייז וצ טקישעג אמתסמ טָאה ַאנװָאנַאװיא אידיל ןיפערג איד סָאװ הנחמ ַא
 | ,נָאטלטרוב

 ?ואו ? אוד טסדער סָאװ --

 רהעז םינּפַא ןייז זומ סָאד ..ַאּמַאּפ םוצ ןעגָארטעגנײרַא סע טָאה יינראק ---
 .ךַאז עטונ ַא

 | ? ױזַא ? סיורג איוו --

 ,סטוג ַא רַאפרעד רעבָא ,רענעלק -- |

 ? לעכיבא --

 טגָאזעג טָאה -- טפור שטיקול יליסאוו ,טהעגנ ,טהעג .ךַאז ַא ,ןיינ ---
 | ,רעהיצרע רעד וצ טמוק סע איוו נידנערעה ,רַאצייוװש רעד

 טרעפטנעעג טָאה -- !ךיא םוק טונימ איד ,שטיקול יליסאוו ---
 רעמיא טָאה רעכלעוו ,לעביימש ןעדנעבעיל ןוא ןעכעלהערפ םענעי טימ אשזאירעס
 .שטיקול יליסאוו ןעכילטקניּפ םעד טגעיזעב

 ,ןעוועג םהיא רַאפ סעֶלַא זיא ךילקילגנ וצ ,ךעלהערפ וצ ןעוועג זיא ןעשזאירעס
 -ייווש םעד דניירפ ןייז טימ ןעלייהט וצ ןופ ןעטלַאהקירוצ ןענָאק ךיז לָאז רע יא

 טסואוורעד סָאװ רונ ךיז טָאה רע רעכלעוו ןעגעוו ,החמש-ןעילימאפ א ךָאנ רַאצ
 טָאה החמש עניזָאד איד .עצינעמילּפ סאנווָאנַאװיא אידיל ןופ ןעטראג-רעמוז ןיא
 טַארוקַא ןעמוקעגסיוא זיא סע לייוו גיטכיוו רעדנוזעב ןייז וצ ןעזיוועגפיוא םהיא
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 ךיוא טציא טָאה ןעמ לייוו ןוא ךעלהערפ ןערָאװעג ךיוא זיא קינוַאנישט םעד ןעוו

 טנייה זַא טכודעג ךיז טָאה ןאשזאירעס .ךַאז עטוג ַא הנתמ ַא םהיא ראפ טכארכעג

 ,ךעלהערפ ןוא ןעדעירפוצ ןייז ןעפרַאד עֶלַא ןעכלעוו ןיא ,גָאט ַאזַא זיא
 ? יקסווענ רעדנאסקעלַא ןַא ןעטלאהרע ךָאד טָאה אּפַאּפ ,אוד טסייוו --
 -ןטַארג טימ רעהַא ןעמוקענ ןיוש זיא ןעמ ! ןעסיוו טינ ךיא לָאז איוו ---

 .ןענָאיצַאל
 ? סעּפע ךיז רע טהערפ ---
 טסייה סָאד ! ןעדַאנג ס'רסיק םעד טימ ןעהעדפ טינ ךיז ןעמ לָאז איוו --

 ןוא גניירטש רַאצייװש רעד טגָאזעג סָאה -- טנעידרעפ טָאה ןעמ זַא ,ךָאר
 | ,טסנערע

 ס'רַאצייוװש םעד ןיא ךיז גידנעקוקנייא ,טכארטרעפ ךיז טָאה אשזאירעס

 .ךעלרעּפילק עלַא טימ ןיוש טשראפעגסיוא טָאה רע ןעכלעוו ,םינּפ
 ? ריד ייב ןעוועג גנַאל ןיוש זיא רעטכָאט ןייד ןוא ,ונ --
 .ןירעצנעט-טעלַאב א ןעוועג ןיא רעטכָאט סרָאצייװש םעד
 טרָאד ןעמ ףראד ייז ייב ? ךָאװ רעד ןעטימ ןיא ןהעג איז ןָאק עשז-איוו ---

 | ,ררעה ןיימ ,ןענרהעל ןעהעגנ ךיוא טפרַאד רהיא ןוא .ןענרהעל ךיוא
 רע סָאװ םעד טָאטשנא אשזאירעס טָאה ,רעמיצ ןייז ןיא גידנעמוקניירַא

 ,גנוניימ ןייז רערהעל םעד ןעלהעצרעד ןעביוהעגנָא ,קָארוא ןייז וצ ןעצעז ךיז לָאז
 .ןישַאמ ַא ןייז זומ חנתמ ַא סלַא טכַארבעג םהיא טָאה ןעמ סָאװ סָאד זַא

 ,טגערפעג רע טָאה -- ? רהיא טקנייד איוו --
 ףרַאד ןעמ זא ,םעד ןעגעוו זיולב טכַארטעג טָאה שטיקול יליסאוו רעבָא

 רעד זיב ןָאיצקעל ןייז ןאשזאירעס טימ ןעגיטרעטרעפ וצ םוא קיטַאמַארג ןענרהעל

 .רענייז ַא ייווצ ןעמוק טעוו רערהעל
 רע טָאה -- .שטיקול יליסאוו ,ןענָאז רימ טזומ רהיא רעֶבָא ,ןיינ --- |

 ןיא גידנעטלַאה ןוא שיט-סטייברַא םייב ןיוש גידנעציז ,ןהָאטעג גערפ א גנולצולּפ
 רהיא טסייוו ? יקסווענ רעדנַאסקעלַא ןופ רעסערג זיא סָאװ -- ךוב םעד דנַאה

 ? יקסווענ רעדנַאסקעלַא ןַא ןעמוקעב טָאה ַאּפַאּפ רעד זַא
 יקסווענ רעדנאסקעלַא ןופ רעסערנ זַא ,טרעפטנעעג טָאה שטיקול יליסאוו

 ,רימידַאלװ זיא
 ? רעכעה ןוא ---
 ,ינאווזָאװרעּפ ײרדנַא זיא ןעננונעכייצסיוא עלַא ןופ רעכעה ---
 | ? ןעיערדנַא ןופ רעכעה ןוא ---

 .טינ ךיא סייוו ---
 -רעפ ךיז טָאה אשזאירעס ןוא -- ? טינ ךיוא טסייוו רהיא ,איוו ---

 .טכַארט
 "ראנעדעישרעפ ןוא עטדיצילּפמַאק רהעז ןעוועג ןענייז ןעגנוטכַארט ענייז

 גנולצולּפ ןעמוקעב טעו רעטָאפ ןייז זַא ,םעד ןעגעוו טריזאטנאפ טָאה רע .עניט
 טנייה ןייז אמתסמ עטַאט רעד טעוװ םורַאד זַא ןוא ,יײרדנַא ןַא ןוא רימידַאלוװ ַא
 ןיילא ,אשזאירעס ,רע זא ןוא ,ןענרהעל םהיא טימ ןעצעז ךיז טעוו רע ןעוו ,רעסעב
 -עה ךָאנ ןערהעלקסיוא טעוו ןעמ עכלעוו ,איד וליפא ,סנעדרָא עלַא ןעמוקעב טעוו
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 רע טעװ ,ןעדרָא םעיינ ַא ןערהעלקסיוא טעװ ןעמ רונ איוו .ןעיעדדנַא ןופ רעכ

 טעװ ,ןערהעלקסיוא ןערעכעה א ךָאנ ןעלעוו ייז ןעוו ןוא .ןענעידרעפ ןיוש םהיא
 | | .ןענעי-רעפ ךיילנ םהיא רע

 רערהעל רעד ןעוו ןוא ,טייצ איד קעװַא זיא ןעגנוטכַארטעב עכלעזַא ןיא
 . *העל רעד ןוא גיטרַאפ ןעוועגנ טינ קיטַאמַארג ןופ ןָאיצקעל איד זיא ןעמוקעג זיא
 סרערהעל םעד .טקניירקעג ךיוא רונ ,ןעדעירפוצנוא זיולב טינ ןעוועגנ זיא רער

 טינ זיא רע זַא ,טלהיפעג טָאה רע .ןאשזאירעס טרעגרעעג קרַאטש טָאה גנוקניירק
 -עג טינ ןייֵלַא טָאה רע איו ; טנערעלעג טינ ןָאיצקעל איד טָאה רע סָאװ גידלוש |

 -רע םהיא טָאה רערהעל רעד גנַאל איו : ןעכַאמ טנַאקעג טינ רע טָאה ,טלעוו
 רונ ,ןענַאטשרעּפ איוו יוזא טָאה ןוא טביולגעג רערהעל םעד רע טָאה טרהעלק
 -עג טינ ןעדעישטנע רע טָאה ,ןיילַא ןעזָאלעגרעביא םהיא טָאה רערהעל רעד איוו

 . ןָאיצקעל רעגיטנייה ןופ גנורהעלקרע עצנַאנ איד ןעקניידעג ןוא ןהעטשרַאפ טנַאק |

 ןיא "גנולצולּפ , טרָאװ עכילדנעטשרעפ רחעז ןוא עקניצרוק סָאד זַא ,קיטַאמַארנ
 -דנַאה רעד ןופ ןפוא םעד ןופ דנַאטשמוא רעד
 םעד טכַאזרוארעפ טָאה רע סָאװ ןעסָארדרעּפ רהעז רעבָא טָאה םהיא .;ג נול
 | .גנוקניירק רערהטל-

 .-עג גידנעגייווש טָאה רערהעל רעד ןעוו ,טונימ א טלהעוועגסיוא טָאה רע |
 ,ךוב ןיא טקוק

 רע טָאה --- - ? גָאטסטרובעג רעייא זיא ןעוו ,שטינַאװיא ?יאַאכימ ---
 .ןהָאטע; גערפ ַא גנולצולּפ

 געטסטרובעג ןוא ,טיײברַא רעייא ןעגעוו טכַארטעג- רעסעב טלָאװ רהיא --

 .ַאוַא ריוא זיא סָאד ,ןעשנעמ ןעגיטפנינרעפ ַא רַאפ טינ גנוטיידעב ןייק ןעבָאה
 .ןעטײברַא ףרַאד ןעמ עכלעוו ןיא ,געט ערעדנַא עלַא איו גָאט

 ףיוא ,רערהעל םעד ףיוא ןהָאטעג קוק א םאזקרעמפיוא טָאה אשזאירעס
 רע זַא ,טכַארטרעפ יוזא ךיז טָאה ןוא ןעלירב איד ףיוא ,לעדרעב ןערעטיש ןייז

 ,טדערעג םהיא וצ טָאה רערהעל רעד סָאװ םעד ןופ טרעהעג טשינרָאג ןיוש טָאה
 עגיבלעזיד עֶלַא רימ ןעגָאז וצ טדערעגפיונוצ עלַא ךיז ייז ןעבָאה סָאוו וצ רעבָא
 ? ןעכַאז עגילייווגנַאל ןוא עניטיונ סינ עכלעזַא ץלַא ,ןפוא ןעבלעזמעד הףיוא ,ןעכַאז
 טָאה "? טינ טימ רע טבעיל סָאװ רַאפ ? ךיז ןופ בא ךימ רע טסיוטש סָאװ רַאפ
 ןייק ןעטכַארטוצ טנַאקעג טינ טָאה ןוא רעגירעיורט ַא ןילַא ךיז טגערפעג רע
 .יףיורעד רעפטנע

21 

 -אפ רעד גנַאל איוו .ןָאיצקעל סרעטָאפ םעד ןעוועג זיא רערהעל םעד ךָאנ
 ן'טימ גידנעלעיּפש ,שיט םייב ךיז טצעזעג אשזאירעפ טָאה ןיירא טינ ךָאנ זיא רעט
 עטסכילבעיל סאשזאירעס ןופ ענייא .ןעטכַארט ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ?ירעסעמ
 .ןערעיצַאּפש ןופ טייצ רעד ןיא רעטומ ןייז ןעכוזוצסיוא ןעוועג זיא גנוגיטפעשעב
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 טינ רע טָאה ךָאנ רעדנוזעב ןוא טיוט ןיא טביולגעג םינ ןײמעגלַא ןיא טָאה רע
 אידיל סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ ,ןעברַאטש ןענַאק לָאז עמַאמ .ןייז זַא ,טביולגעג
 .טניטעטשעב סָאד טָאה רעטָאפ רעד ןוא יוזא טנַאזעג םהיא טָאה אנווָאנַאװיא
 ,טיוט זיא איז זַא ,טנָאזעג םהיא טָאה ןעמ איו ןיוש םעד ךָאנ ןליפא םוראד ןוא
 רעדעי .ןעניפעג וצ איז ןעכוז גנַאג-רעיצַאּפש ןייז ןופ טייצ רעד ןיא רע טנעלפ
 -רעד .עמַאמ ןייז ןעוועג זיא ראָאה עלעקנוד טימ ,עזעיצַארג ַא ,עלופ ַא ,יורפ
 -טרעצ ןופ ?היפעג אזַא ןעקעוורע לעצרעה ןייז ןיא ךיז טגעלפ יורפ זַא גידנעהעז
 -םיורא ןענעלפ ןערהערט ןוא םעהטא רעד ןעּפַאכרעּפ טנעלפ םהיא ןַא ,טייקכיל
 וצ ןהעגוצ איז טעװ טָא-טָא זַא ,טרַאװעג טָאה רע ןוא .ןעניוא איד ןיא זעטערט
 ןוא ןעהעז ךיז םעוו םינּפ רעצנַאנ רהיא ,רעיילש םעד ןעביוהפיוא טעוו ,םהיא
 -ךעד טעװ רע ,סמערא ערהיא ןיֵא ןעמהעגניירא םהיא טעוװ ,ןעלכיימש טעוו איז
 ךיז טעװ ןוא דנעה ערהיא ןופ טיײקטרַאצ איד ןעלהיפ טעוו ,חיר רחיא ןערעה
 ייב ךיז טגיילעג דנעבא ןיא פָאמ ןייא טָאה רע איוו טייהרעכילקילג ןענייוואוצ
 ןעסיבעג ןוא טכַאלעג ױזַא טָאה רע ןוא טלעציקעג םהיא טָאה איז ,ןעסופוצ רהיא
 ,ךעלעגניר איד טימ דנעה עסייוו ערהיא

 -ומ ןייז זא ,אינַאינ ןייז ןופ ךיז טסואוורעד ניפעפוצ טָאה רע ןעוו ךָאנרעד = |
 םהיא ןעבָאה אנווָאנַאװיא אידיל טימ רעטָאפ רעד ןוא ,ןעברָאטשעג טינ זיא רעט
 ,רַאפרעד ןעברָאטשעג סלַא טנעכערעג ןייז איז ףרַאד םהיא רַאפ זַא ,טרהעלקרע
 ייוו ,ןעביולג טנַאקעג םינ להָאמ ןייק טָאה רע סָאװ) עטוג ןייק טינ זיא איז לייוו
 .טרַאװרע ןוא טכוזעג ךיוא ןענעווטסעד ןופ איז רע טָאה (טבעילעג איז טָאה רע
 טָאה רע ; רעיילשדעליל ַא ןיא עמַאד ןייא ןעוועג ןעטראג-רעמוז ןיא זיא טנייה
 וצ ןעגנַאגענוצ זיא איז ןעוו ,ןעצרַאה םענעברָאטשרעּפ ַא טימ םקוקעגכאנ רהיא
 איז ןוא ייז זיב ןעגנַאנרעד טינ זיא עמַאד עגיזָאד איד ,פענעטש ן'פיוא םהיא
 טלהיפעג זיא סע ןעוו ןופ רחעמ אשזאירעס טָאה טנייה .,ןעדנואוושרעפ ץעגרע
 ןעגעוו טכארטרעפ ױזַא ךיז טָאה ןוא רהיא וצ עבעיל ןופ סונוצ רעדנוזעב ַא סעּפע
 טײקטכַארטרַאפ ןופ טָאה רע ןַא ,רעטָאפ ן'פיוא גידנעטרַאװ ןוא גידנעציז ,םעד
 | .שיט ןעצנַאג םעד ןעטינשוצ

 .שטיקול יליסאוו טרעטנומעגפיוא םהיא טָאה -- טהעג ַאּפַאּפ רעד --
 טָאה ,רעטאפ םוצ ןעפָאלעגוצ זיא ןוא ןעגנורּפשעגפיוא זיא אשזאירעס

 גידנעכוז ,ןהָאטעג קוק ַא םַאזקרעמפיוא םהיא ףיוא סָא ,דנַאה ןייז ןהָאטעג שוק ַא
 .יקסווענ רעדנַאטקעלַא ןַא ןעמוקעב רַאפ דיירפ ןופ סנעכייצ םהיא ןיא ןענעקרעד יצ

 יַארדנַאסקעלַא ייסקעלַא טגערפעג טָאה -- ? טריצַאּפש טונ אוד טסָאה --
 -עג ןוא ?עביב איד ךיז וצ טקורעגוצ םָאה ןוא פהומש ןייז ןיא ךיז גידנעצעז ,שטיוו
 טינ ןיוש טָאה שטױװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא סָאװ ףיורעד גידנעקוק םינ .טנעפע
 ענילייה איד ןענעק וצ ביוחמ זיא טסירק רעדעי זַא ,ןאשזאירעס טגָאזעג לָאמ ןייא
 ךוב ןיא ןעקוקנייא רעהירפ ןעגעווטסעד ןופ ךיז םזומעג ןילַא רע טָאה ,עטכישעג
 סָאד טָאה אשזאירעס ןוא ,ןָאיצקעל איד ןעביוהעגנָא םדיא םימ טָאה רע רעדייא
 | | ,טקרעמעב

 -עג טָאה -- ַאּפַאּפ ,ןעריצַאּפש וצ ךא?הערפ רהעז ןעוועג זיא סע ,אי --
 גידנעגיוו ןוא ?חוטש גערב ן'מיוא טייז ַא טימ ךיז גידנעצעז ,אשזאירעס טגָאז
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 .ַאקניראנ) .ןעקנידַאנ ןעהעזעג בָאה ךיא --- ןעטָאברעפ ןעוועג םהיא זיא סָאװ ,ךיז
 ךיז טָאה עכלעוו ,עצינעמילפ ַא ס'ַאנװַאנַאװיא אידיל ןיפערג איד ןעוועג זיא
 ַא ןעבענעג ךייא טָאה ןעמ זַא ,טגָאזועג רימ טָאה איז (.טעװעדָאהעג רהיא ייב
 ? ַאּפַאּפ ,ךייא סָאד טהערפ .לַאדעמ םעייג

 ייסקעלַא טגָאזעג טָאה -- טוג ױזַא ייז ,טינ ךיז לעקָאש ,סנעטשרע ---
 איד רונ ,רעייהט זיא ננוניולעב איד טינ ,סנעטייווצ ןוא --- שטיװָארדנַאסקעלַא

 ןעו .ןהעטשרַאפ ןוא ןעקניירעג סע טסלָאז אוד ןעלעוו טלָאװ ךיא ןוא ..טײברַא |
 איד טעוװ גנוניולעב ַא זןעמוקעב וצ ידכ ןענרעל ךיז טסעוו ,ןעטיײברַא טסעוו אוד
 אוד טסעוו טיײברַא איד טסבעיל אוד ןעוו רעבָא ,רעווש ךיז ןעזייוו ריד טײברַא
 | ,גנוניולעב איד ןעניפעג אפוג ןיירעד .ןיוש

 - ןעגיוא איד ןופ טייקכילטרעצ ןוא טייקכילערפ עגיצנַאלג סאשזאירעס
 ענייז ךיז ןעבָאה קילב סרעטאפ םעד רעטנוא ןוא ןערָאװעג ןעשַאלרעפ ןענייז

 טימ טדער רעטָאפ רעד זַא ,טלהיפענ טָאה אשזאירעס .ןעזָאלעגרעטנורא ןעניוא
 סָאװ איד איו לעגניא ַא וצ טדערעג סָאד טלָאװ רע איוו ,יוזא סעּפע דימת םהיא

 ,ןאשזאירעס וצ ךילנהע טינ רָאג ןענייז עכלעוו ,ךעלכיב איד ןיא טרעדליש ןעימ
 ַאזַא רַאֿפ ןיוש ךיז ןעלעטשרָאפ רעטָאפ ן'רַאפ רעמיא טגנעלפ אשזאירעס ןוא

 .טהעטש לעכיב ןיא איוו ל?עגניא
 .רעטָאפ רעד טגָאז -- ! סָאד טסהעטשרַאפ אוד זַא ,ףָאה ךיא ---
 רענעי סא ךיז גידנעלעטשראפ פ ,אשזאירעס טרעפטנע -- ַאּפַאּפ ,אי ---

 ,לעגניא רעשיטסַאטנַאפ
 -טע גינייווסיוא מיוא ןענרהעלסיוא ןיא ןענַאטשעב זיא ןָאיצקעל איד

 ,לעביב איד ביֹוהנֶא ןופ לָאמַא ךָאנ ן'רזחרעביא ןוא םוילעגנַאװעי ןופ ןעזרעפ עכיל
 טינ טסואוועג אשזאירעפ טָאה ,גינייווסיוא ןענעק טפרַאדעג טָאה רע סָאװ סָאד
 םעד ףיוא טקוקרַאפ ךיז רע טָאה ןעגָאז וצ ןעביױהעגנָא טָאה רע איוו רעבָא ,טכעלש
 םייב ףרַאש ןעגיובעוסיוא ױזַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןרעטש סנעטאט ןופ ןייב
 -עג טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא .טרעטנאלּפרעפ ךיז טָאה רע זַא ,ףיילש
 -רַאפ ,רעטרעוו איד ןופ שטייט םעד סינ םינּפַא טהעטשרַאפ אשזאירעס זא ,ןעהעז
 | .טגערעגפיוא םהיא טָאה סָאד ןוא טדער רע סָאװ טינ טהעטש

 סָאד ןערהעלקרע וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא טנעקלָאװעגנָא ךיז טָאה רע

 טינ ?להָאמ ןייק טָאה רע סָאװ ןוא טרעהעג לָאמ לעיפ ןיוש טָאה אשזאירעפ סָאװ

 ,ןענַאטשרעּפ טוג וצ ןיוש סָאד טָאה רע לייוו רַאפרעד עקַאט ,ןעקניידעג טנָאקעג
 םעד ןופ דנַאטשמוא רעד זיא "גנולצולּפ , זַא ,קיטַאמַארג רעד טימ ,.ש .ב .צ איוו
 ענעקָארשוצ סימ רעטאפ ן'פיוא טקוקעג טָאה אשזאירעס .גנולדנַאה רעד ןופ ןפוא
 ןעסייה רעטָאפ רעד םהיא טעוו ,ךַאז ןייא ןעגעוו זיולב טכַארטעג טָאה ןיא ןעגיוא

 םהיא טָאה רעטאפ רעד רעבָא ? טינ רעדָא עניבלעזסָאד לָאמַא ךָאנ ןעגָאזרעביא
 .לעביב רעד וצ ךיילנ ןעטָארטעגוצ זיא ןוא ןעגָאזרעביא ןעסייהעג טינ

 םהיא ןעוו רעבָא ,אפוג ןעגנוריסַאּפ איד טלהעצרעד טונג טָאה אשזאירעס

 ןעגנוריסַאּפ עגיזָאד איד סָאװ ,ןעגַארפ עגינייא ףיוא ןרעפטנע וצ ןעמוקעגסיוא זיא

 ףיורעד גידנעקוק טינ ןרעפטנע וצ סָאװ טסואוועג טינ רע טָאה ,טיידעב ןעבָאה
 רעדנוזעג .סָאד ןעסיוי טינ רַאפ טפארטשעב ןעוועג לָאמ ןייא ןיוש זיא רע סָאוי
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 טָאה רע .לובמ ן'רַאפ תובא איד ןעגעוו ןרעפטנע טפרַאדעג טָאה רע ןעוו ךָאנ

 טייהרעגידעבעל זיא רעכלעוו ,ן'ךונח רעסיוא ןעקניידעג טנעקענ סינ ייז ןופ םענייק
 ,רַאפרעד ןעסעגרַאפ טינ רע טָאה ן'ךונח .לעמיה ן'פיוא ןערָאװעגנ ןעמונעגפיורא
 -בעילעג ןייז ןעוועג ךונח זיא ?לובמ ן'רַאפ לעביב רעד ןופ ןעמענ עלַא ןופ לייוו
 פעמיה ן'פיוא ןרעוו ןעמונעגפיורא ס'ךונח ןופ עטכישעג איד } ןָאזרעּפ עטסעט
 -עג ןופ עהייר עצנַאג ַא טימ ןעדנוברעמ ּפָאק ןיא ן'אשזאירעס ייב ךָאנ ךיז טָאה
 ןופ עלעטייק רעד ףיוא גידנעקוק טכַארטעג טציא טָאה רע עכלעוו ןעגעוו ,ןעקנַאד
 ,טסעוו ןייז ןופ לעּפענק ןעטעליּפשרעפ-בלַאה םעד ףיוא ןוא רעגייז סנעטַאט םעד

 וצ טנעלפ ןעמ םגה ,טביולנעג טינ ןיטולחל אשזאירעס טָאה טיוט ןיא
 ןעמ עכלעוו ןעשנעמ זַא ,טביולגעג טינ טָאה רע .םעד ןעגעוו ןעדייר טפָא םהיא
 ןיילא רע זַא טביולגעג טינ רע טָאה ךָאנ רעדנוזעב ןוא ,ןעברַאטש ןענָאק טבעיקל
 . ,ךילדנעטשרעפנוא ןוא דילנעמנוא ןעוועג סָאד זיא םהיא רַאפ .ןעברַאטש טעוו
 ךָאד זיא ךונח רעבָא .ןעברַאטש ןעלעוו עלַא זַא ,טגָאזעג םהיא טָאה ןעמ רעבָא |

 סָאד לָאז עשזיסָאװ רַאפ , .ןעברַאטש עלַא טינ זַא ,סָאד טסייה ,ןעברָאטשעג טינ
 ןץפיוא רעגידעבעל ַא ןרעיו וצ ןעמונעגפיודא טָאג ייב ןענידרעפ ןענַאק טינ רערעדעי
 ,איד טסייה סָאד ,ןעשנעמ עטכעלש איד .טכַארטעג אשזאירעס טָאה "? לעמיה
 איד רעבָא ,ןעברַאטש טנָאקעג ךיז ןעבָאה ענעי ,דנייפ טָאה אשזאירעס עכלעוו
 ,ךונח איוו ןייז עֶלַא ןענָאק עטוג

 ? תובא עכלעוו עשזדנָאז ,ונ ---
 | | ...נח ,ךונח ---
 .טכעלש רהעז ,אשזאירעס ,טנעלש .טגָאזעג ןיוש ךָאד סָאד אוד טפָאה ---

 וצ עטסגיטיונ סָאד זיא טסירק ַא רַאפ סָאװ ,סָאד ןעסיוו וצ טינ טסכוז אוד ביוא
 עשז-סָאװ -- ץאלּפ ןופ ךיז גידנעביוהפיוא ,רעטאפ רעד טגָאזעג טָאה -- ןעסיוו
 רערהעל ןייד ןוא ,ןעדעירפוצנוא רהעז ריד ןופ ןיב ךיא ? ןעסיוו אי אוד טסליוו
 -עב ןעזומ ךיד לע ךיא .ןעדעירפוצנוא ריד ןופ ךיוא זיא שטיװָארטעּפ רעטעּפ
 .ןעפָארטש

 ןופ ןעדעירפוצנוא ןעוועג ןענייז רערהעל רעד ןוא רעטאפ רעד ,עדייב
 ןפוא םושב טָאה ןעמ רעבָא .טנרעלעג טכעלש ךילקריוו ךיז טָאה רע ;} ןאשזאירעס
 -ענ ןיא רע ,טרהעקרַאפ .לעגניא רעגיהעפ ןייק טינ זיא רע זַא ,ןעגָאז טנַאקעג טינ
 טלעטשעג םהיא טָאה רערהעל רעד עכלעוו ,ךעלגניא ענעי ןופ רעגיהעפ לעיפ ןעוו
 ןענרהעל טלעוועג טינ רע טָאה טקנוּפדנַאטש םרעטאפ םעד טיול .לעיּפשייב םלַא
 סָאד רע טָאה רעבָא ן'תמא ןיא .ןענרהעל ֹוצ ןעבענעג םהיא טָאה ןעמ סָאװ סָאד
 -ייז עכלעוו ,ןעגנורעדָאפ ןעוועג ןענייז המשנ ןייז ןיא לייוו ,ןענרהעל טנָאקעג טינ
 רערהעל רעד ןוא רעטָאפ רעד סָאװ סָאד סלַא רעגיטכיוו ןעוועג םהיא רַאפ ןענ
 | .טרהעלקרע םהיא ןעבָאה

 רעבָא ; דניק ַא רָאג זעוועג ךָאנ זיא רע ,רהָאי ןעיינ ןעוועג טלַא זיא רע
 טָאה רע ,רעייהט ןעוועג םהיא זיא איז ןוא טנעקעג רע טָאה המשנ ענעגייא ןייז
 עבעיל ןופ לעסילש םעד ןהָא ןוא ,גיוא איד בא טיה םערב סָאד איו ,טיהענבָא איז
 ךיז ןעבָאה רעהיצרע ענייז .ןעצרַאה ןיא ךיז וצ ןעזָאלעגניירא םינ םענייק רע טָאה
 -בַאמשעג חמשנ ןייז טָאה ן'תמא ןיא ןוא ,ןענרהעל טינ ךיז ליוו רע זַא ,טנָאלקעב
 ,שטינַאטיּפאק רַאצייװש םעד ןופ טנערעלעג ךיז סָאה רע ןוא .ןעסיוו ְךָאנ טעט
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 ,רעסאוו םענעי .רערהעל ענייז ןופ טינ רונ ,שטיקול יליסאוו ןופ ,אינַאינ רעד ןופ
 טָאה ,רעדער ערעייז ףיוא טרַאוװרע ןעבָאה רערהעל רעד ןוא רעטָאפ ןייז ןעכלעוו
 | .טייז רעדנַא ןַא ןיא טייברַאעג ןוא ןעסירעגכרוד גנַאל ןיוש ךיז

 םהיא טָאה רע סָאװ ,טימרעד טפארטשעכ ןאשזאירעפ טָאה רעטאפ רעד |
 רעבָא .אקנעדַאנ עצינעמילּפ סַאנװַאנַאװיא אידיל וצ ןהעג וצ טנייה ןעטָאברעפ
 שטיקול יליסאוו .ן'אשזאירעס רַאפ קילג ַא ןעמוקענסיוא זיא ףארטש עניזָאד איד
 .ןעלהימ-דניוו ןעכַאמ וצ איוו ןעזיוועג םהיא טָאה ןוא טגיילעגפיוא טוג ןעוועג זיא
 ,יירעמיורט ןיא ןוא טיײברַא רעגיזָאד רעד ןיא רעכירַא יוזא זיא דנעבא רעצנאנ רעד
 נָא :ןעהערד ןענָאק םהיא ףיוא ךיז לָאז ןעמ זַא ,?הימ ַאזַא ןעכַאמ ןָאק ןעמ איוו

 -ומ רעד ןעגעוו .ייז טימ ךיז ןעהערד ןוא ןעלנילפ איד ןָא דנעה איד טימ ךיז ןעּפַאכ
 רעבָא ךיז טָאה רע ןעוו ; טכַארטעג טינ דנעבא ןעצנַאג םעד אשזאירעס טָאה רעט

 ןייז ןיא טָאה ןוא רהיא ןעגעוו טנַאמרעד גנולצולּפ ךיז רע טָאה ,ןעפָאלש טגיילעג | |
 ןא ,רעטרעוװ ענענייא ענייז טימ רהיא ןענעוו ןעטעבעגנ רעדנוזעב טעבעג-דנעבא
 וצ לָאז ןוא ןעטלַאהעב ןייז וצ ןערעהפיוא ,גָאטסטרובעג ןייז ןיא ,ןענרָאמ לָאז איז

 .ןעמוק םהיא
 לָאמ ןעגירעביא ןַא בָאה ךיא סָאװ ןעגנעוו רהיא טסייוו ,שטיקול יליסאוו ---

 ? ןהָאטעג הליפת
 .ןענרהעל טוג ןענָאק וצ ---
 .ןיינ ---

 .4 גייצלעיּפש ןעגעירק ---
 !רוס א זיא סָאד רעבָא ,ךַאז עדעייהט ַא .ןעפערט טינ טעוו רהיא ,ןיינ ---

 .{ רהיא טפערט .ןעגָאז ךייא ךיא לעװ ,ןערעוו טכילקריוורעפ טעוו סָאד ןעוו
 ,שטיקול יליסאוו טלעכיימשעג טָאה --- רימ טגָאז .טינ ףערט ךיא ,ןיינ ---

 ,ןעפַאלש וצ טייצ ,ךיז טנייל ,ונ --- ןעטלעז רהעז ןעריסַאּפ טנעלפ םהיא טימ סָאװ

 .טכיל סָאד ןעשעלרעפ לעוװ ךיא
 סָאװ ןעגעוו ןוא העז ךיא סָאוװ ,סָאד רעסעב ךָאנ ךיא העז טכיל ַא ןהֶא --

 . טגָאזעגסיױא טינ רעיש ןיוש ךייא ךיא בָאה לייוורעד .ןעטעבעג טָאג בָאה ךיא

 ירַאפ זיא טכיל סָאד ןעו .אשזאירעס טכַאלוצ ךעלהערפ ךיז טָאה -- ! דוס םעד

 -עג זיא איז .רעטומ ןייז טלחיפעג ןוא טרעהעג אשזאידעס טָאה ןערָאװעג ןעשָאל

 .קילב ןעדנעבעיל רהיא טימ טלעטרעצעג םהיא טָאה ןוא םהיא רעביא ןענַאטש

 ךיז טָאה סעלַא ,לערעסעמ רעד ,ןעלהימדדניוו איד ןענעישרע ןענייז סע רעֹבָא

 .ןעפַאלשעננייא זיא רע : א -- טשימוצ

28, 

 -סרעטעּפ ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז ץַאננַא טימ יקסנָארװ ןעו

 -סנארוו .ןעלעטַאה עטסעב איד ןופ םענייא ןיא טלעטשעגבָא ךיז ייז ןעבָאה ,גרוכ

 שזַאטע ןעטשרעביוא םעד ןיא ַאננַא ןוא ,שזַאטע ןעטשרעטנוא םעד ןיא רעדנוזעב יק

078 



 אנינעראק אננא

 "יצ רעימ ןופ גנונהָאוו א ןיא ,לעדיימטטנעיד ַא ןוא םהַא ךעד טימ ,דניק ן'טימ

 .ןערעכ

 יקסנארוו זיא ןערהָאפוצ ןעמוקעג זיא רע איוו נָאט ןעטשרע םעד ךיילג
 -וקעג זיא עכלעוו ,רעטומ ןייז ןענופעג ךיוא רע טָאה טרָאד .רעדורב ןייז וצ קעווא

 רעטומ איד ,אווקסַאמ ןופ ןעטייהנענעלעגנַאסטפעשעג בעילוצ ןעֶרהָאפוצ ןעמ
 ךיז ןעבָאה ייז ;ךילנהעוװעג איו ןעמונענפיוא םהיא ןעבָאה ןירעגעווש איד ןוא
 טרערעג ןעבָאה ,דנאלסיוא ןיא ןערהַאפמורא ןייז ןעגעו טנערפעגכָאנ בהיא יינ

 יייז ןענעוו טנהָאמרעד טינ טרָאװ ןייק רעבָא ןעבָאה ,עטנאקעב עניימעגלא ןענעוו
 ןיא םהיא טכוזעב ןענרָאמ ףיוא טָאה רעבָא רעדורב ןייז .אננַא וצ ןעגנוהיצעב ענ

 ײסקעלַא ןוא ,רהיא ןעַיעװ ךיז ןענערפכָאנ ןעביוהעגנָא ןיילַא טָאה ןוא לעטָאה

 טימ ננודניברעפ ןייז ףיוא טקוק רע ןַא ,ךיילג טוָאזעג םהיא טָאה יקסנָארוו

 טעװ ןוא טנ א ןערהיפוצסיוא טפָאה רע זא ,הטארייה א ףיוא איוו אנינעראק
 .ןייז סלא טנייא ץלא רהיא רע טנעכער ןאד זיב ןוא ,ןעבאה הנותח רהיא טימ ןאד
 ןאמ רהיא ןופ טנעכערעג טרעוו יורפ עהטארייהרעפ ערעדנַא רעדעי איוו ,יורפ

 ,יורפ ןייז ןוא רעטומ רעד ןעבענוצרעביא עקַאט יוזא ןעטעבעג םהיא טאה רע
 רימ טביילב ,טינ סאד טנעקרענַא טפאשלעזעג עטשרעביוא איד ביוא ---

 טימ ןעליוו עטדנאוורעפ עניימ ביוא רונ -- יקסנארוו טנאזעג טָאה -- ךיילנ ץנַאנ
 ןעטלאהרעפ ױזַא ךיוא ייז ןעזומ ,ןעגנוהיצעב עכילטפַאשדנַאוװרעּפ ןיא ןייז רימ
 | ! יורפ ןיימ וצ ךיז

 יד טימ .ןעמיטשוצנייא טנהעוועג ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעדורב רערעטלע רעד

 טכערעג רעדורב רעד ןיא וצ ,טסואוועג טינ טציא טָאה ,ןרעגנוי םעד ןופ ןעגנוניימ
 ןיילא רע ;ענארפ יד ןעדיישטנע טינ טעװ טפאשלעזעג איד ןענאוו זיִב ,טינ וצ
 ףיורא ןעיעטקעלַא טימ ןעמאזוצ זיא ןוא ןענעגאד טאהעג טשינראג טָאה רעבָא

 -עג ן'אננא וצ יקסנארוו טָאה טייהנעזעוונא ס'רעדורב םעד ןיא .ן'אננא ןעכוזעב
 וצ ךיז טָאה רע ןוא ,עטנַאקעב רַאפ ןהָאט ךילנהעוועג טנעלפ רע יו ,"רהיא  טדער

 -ךעפ ןעוועג זיא סע רעבָא .רעטנאקעב רעטנעהָאנ רהעז ַא וצ איוו ןעטונעב רחיא
 טאה ןעמ ןוא ןעגנוהעיצעב ערעייז ןופ סייוו רעדורב רעד זא ,אליממ ןענַאטש
 ףיוא ן'יקסנארוו טימ ךיז ןעצעזעב טציא טרהָאפ אננא זא ,םעד ןעגעוו טדערעג

 | | ,דנַאל וצ רעטינ ענייז

 -נארוו טָאה טייקטינעג רעכילטפאשלעזעגנ רעצנאנ ןייז ףיוא גידנעקוק טינ
 יד זא ,ןהעטשראפ טפראדענ ךיז טכוד טאה רע .תועט ןיא קרַאטש טבעלעג יקס
 ןיא םהיא ייב רעבָא ;ן'אננא טימ םהיא ראפ ןעסַאלשעג ןיֹוש זיא טפאשלעזעג
 -וומ עכלעזַא זַא ,ןעקנאדעג ערהָאלקנוא עכלעזַא סעּפע ןענַאטשטנע ןענייז ּפָאק

 טינ רעבָא ,ןערהָאי עשיקנערפטלַא ענילָאמַא איד ןיא טָאהעג ןעשנעמ ןעבאה ןעגנונ !
 ןופ רעגנעהנַא ןא ןעראוועג טקרעמעבנוא זיא רע) סערנָארּפ ןופ טייצ ןיא ,טציא

 -ענ טפאשלעזעג רעד ןופ ןעננואיושנא איד ךיז ןעבָאה טציא (סערגָארּפ ןעדעי
 טינ איז ןעמ טעוװ ןעזיירק-ףיוה ןיא -- טכארטעג רע טָאה -- סיוועג , .טרעדנע

 איד ןעהעטשראפ ךָאד ןעפראד ןוא ןענעק עטנעהָאנ ןעשנעמ רעבָא ,ןעמהענפיוא
 ".ןיא גירעהעג איוו ךַאז

 .-ןיא ןעניובענרעטנוא סיפ איד טימ ןעדנוטש עכילטע ןעציז ןעק שנעמ ַא
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 ןערעטש טינ םהיא טעגו ךאז ןייק זא סייוו רע ןעוו ,שנאל רעבלעזרעד ןוא רענייא
 יוזא ןעציז זומ רע זא רעבָא סייוו שנעמ ַא ןעוו ,ענַאל ןייז ןעטייב ?יוװ רע ןעוו
 איד ,ןעסלואוונצק ןעביֹוהנָא םהיא טימ .ךיז ןעֶלעוֶי ,סיפ עטגיובענרעטנוא טימ
 רע ןיהואוו ,ץאלּפ םענעי וצ ץלא ןעקירד ךיז ןעלעוו ןוא ןעקוצ ךיז ןעלעוו סיִפ

 רעד ענונב יקסנארוו טלהיפעג טָאה עניבלעז סאד .ןעהיצסיוא ייז ןעלעוו טלָאװ
 רעד זא ,טסואוועג ןעצראה ןיא ךיז ייב ףעיט טאה רע ?להָאװבָא .טפאשלעזעגנ
 ןעגעווטסעדנופ רע טטה ,ןעסָאלשרעּפ ייז ראפ ןיא טפאשלעזעג ןיא גנאגניירא

 ןוא טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעגנוניימ איד טרעדנעעג טינ ךיז ןעבָאה וצ ,טריבורּפ
 א ,ןערהאפרע .דלאב רעבא טאה רע .ןעמהענפיוא אי ייז ןעמ טעװ טכייללעיפ
 ן'אננא ראפ רעבָא איז זיא ,ןעּפָא ןעוועג טפאשלעזעג יד זיא ןיילא םהיא ראפ םגה
 ןעבָאה סָאװ דנעה :איד ןעבָאה ,לעיּפש זיומ-ןואדץטַאק ןיא איוו .ןעסָאלשעג ןעוועג
 .ץ'אננַא ראפ ןעזָאלעגבָארַא ,םהיא ראפ ןעביוהעגפיוא ךיז

 זיא טפאשלעזעג רעגרובסרעטעּפ רעד ןופ ןעמאד עטשרע איד ןופ ענייא

 | .יסטעב עניזוק ס'יקסנארוו ןעוועג

 ---םהיא.גידנענעגעגנעב ,ןעירשעגסיוא ךילהערפ איז טָאה -- ! ךילדנע ---
 .-ראפ רהיא טייז ןיהואוו ! ןעהעז וצ ךיד ןרעג ןיב ךיא איוו ? זיא ואוו אננא ןוא

 ןעהעזסיוא ףראד ןעדייב ךייא ראפ ךילקערש יו ,רָאֿפ ךיז לעטש ךיא ? ןערהָאפ
 -ָאמ-גינָאה רעייא רָאמפ ךיז לעטש ךיא ;עזייר רעניטכערּפ ַאזַא ךָאנ גרובסרעטעּפ |

 ? גיטראפ סעלא ןיוש זיא ? טג ן'טימ סאד טלאה איוו ןוא ,םיור ןיא טאנ
 ,ןעראוועג רעכַאווש זיא גנוקיצטנע סיסטעב וא ,טקרעמעב טָאה יקסנָארוו

 .ןעראוועג טקריוועגסיוא טינ ךָאנ זיא טג ןייק זא ,טגידנוקרע ךיז טאה איז ןעוו
 איז טאה -- ןייטש ַא טימ ןעפראוו רימ ןיא טעװ ןעמ זא ,סייוו ךיא ---

 -נא ןעכוזעב ןערהאפ לעוװ ךיא ןוא ןעקוק טינ ףיורעד לע ךיא.רעבָא -- טגאזעג
 -סרעטעּפ ןיא ןעננערבראפ גנאל ָאד רהיא טעוװ .ןעמוק רעכיז לעװ ךיא ,אי ;ן'ַאנ

 -י | | ? גרוב
 רעבָא ן'אננא ןעכוזעב ןעמוקעג גָאט ןעבלעזמעד ךָאנ ךילקריוו זיא איז ןוא

 סעּפע טאה איז .רעהירפ איוו ,רעניבלעזרעד ןעוועג טינ רָאנ ןיוש זיא ןָאט רהיא |

 ןוא ,ןעמוק וצ טגאוועג טָאה איז סאוו ,שזארוק רהיא טימ טריצלָאטש רעדנוזעב
 .טפאשדניירפ רהיא ןוא טייהיירט רהיא ןעצעשבָא לָאז אננא זא טלאוועג טָאה
 ילעזעג ןעגעוו סדערעג טאה ,ןעהעצ טונימ ַא איוו רהעמ טינ ןעסעזעג זיא איז
 יעג גאז ַא איז טָאה ,סיורא טפראדעג ןיוש טאה איז ןעוו ןוא ,סעיינ עכילטפאש

 | | | | : ןהָאט

 ָאה וצ ןיוש רהיא טראיירע ןעוו ,טגאזעג טינרָאג רימ טָאה רהיא ןוא ---

 "וק ןעלעוו ערעדנַא רעֶכָא ,סיוא טינ טכאמ רימ זא ,ןעגָאז רימֲאֹל ? טג םעד ןעב

 ָאר ןעק סאד ןוא .ןעבאה הנותח טינ עדייב טעוװ רהיא ,ןענאוו זיב שרעדנַא ןעק

 ןיוש רהיא טרהָאפ גאטיירפ זא .סאד טסייה .ךאפנייא יוזא ןערעוו ןהָאטעג טציא

 | .ןעװעז טינ רהעמ ךיז ןעלעוו רימ סאוו ,עדַאש ? בא

 ןהעטשראפ טנעקעג ךיז טכוד ןיוש ןָאט סיטטעב ןופ ָאזלא טָאה יקסנָארוו
 ךֶאנ טכאמעג רעבָא טאה רע ;טפאשלעזעג רעד ןופ ןעטראוורע וצ טאה רע סאו
 טינ גנונפָאה ןייק רע טָאה רעטומ ןייז ףיוא .עילימאפ רענענייא ןייז ןיא ףוזרעפ א
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 ןופ טקיצטנע ןעוועג יוזא זיא עכלעוו ,רעטומ ןייז זא ,טסואוועג םאה רע .טאהעג
 -ענ טינ רהיא טציא טָאה ,טמַאשטנאקעב רעטשרע רעייז ןופ טייצ רעד ןיא ן'ַאננַא
 טרעטשוצ טָאה סאוו ,עכאזרוא איד ןעװעג זיא איז סאווראפ ןעהייצרעפ טגעק
 ס'רעדורב ןייז ףיוא גנונפָאה סיורג טגעלעג רעבָא טאה רע .ערעיראק ס'ןהוז רהיא
 .ןייטש ןייק ןעפראוו טינ טעוו איז זא ,טכודעג ךיז טאה םהיא .ןאירַאװ ףיוא ,יורפ
 דיוא איז טעוו ןוא ן'אננא ןעכוזעב ןערהָאפ ןעצנוק ןהֶא ןוא ךאפנייא םעוו ןוא
 | . ,ןיוה ןיא ךיז ייב ןעמהענפיוא

 ,רחיא וצ ןערהאפעגרעבירא יקסנארוו זיא טפנוקנא ןייז ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא
 ןייז טגאזעגסיורא ךיילנ רהיא טָאה רע ןוא זיוה ןיא ןיילא ןעוועג זיא איז ןעוו
 : טרעטטנעעג ןוא טרעהענסיוא םהי םאה איז .שנואוו

 ןוהט וצ סעלא גיטרעפ :יב ןוא ךיד בעיל ךיא זא ,יעסקעלא ,ךָאד טכייוו --
 ךיא ןא ,טסואוועג באה ךיא לייוו ,ןעניוושעג באה ךיא רעבָא ;ןעגעוומנייד ןופ
 איז טָאה -- ןענניירב ןעצונ גינייוו אנוועידאקרא אננַא ראפ ןוא ריד ראפ ןעק
 טינ וד --- "אנוועידאקרע אננַא, גידנעדיירסיורא סעּפע סנרעדנַאזעב טגאזעג
 ךיא זא ,ןייז ןעק סע ;טינ לווָאמ ןייק .גנערטש ךייא ?ייהטרוארעפ ךיא זא ,ןיימ
 ןוא ןיירַא טינ הענ ךיא .טלעדנאהעג םינ שרעדנַא ךיוא טלָאװ ץַאלּפ רדיא ףיוא
 טימ ןעכאז ןעפורנָא ךָאד ףראד ןעמ רעבָא .ןעטייהלעצנייא ןיא ןהעגניירא םינ ןעק
 ןעמהענפיוא איז לָאז ,ןעכוזעב איז ןערהָאפ לאז ךיא זא ,טסליוװ וד .ןעמענ ערטייז
 רעבָא ; טפַאשלעזעג רעד ןיא איז ןעריטיליבאער וצ טימרעד ידכ זיוה ןיא ךיז ייב
 -כעט עוועדַאה ךיא .|ה אט טינ ס ַא ד ןָא ק ךיא זא ,ךאד העטשרַאפ
 -ָאז רימָאל ,ונ .ןעגעוו סנַאמ ןיימ ןופ טפַאשלעזעג ןיא ןעבעל ףרַאד ךיא ןוא ,רעט
 זא ,ןעהעטשראפ רעבָא ַזָאד טעוו איז ; אנוועיראקרא אננא ןעכוזעב לעוװו ךיא .ןעג
 ָאד לָאז איז זַא ,ױזַא ןהָאט סָאד זומ ךיא רעדָא טינ ךיא ןָאק ךיז וצ איז ןעדַאלנייא
  ךָאד טעוו סָאד ןוא ; ךאז רעד ףיוא שרעדנא ןעקוק עכלעוו ,ענעי ןענענעועב טינ
 | ....ןעביוהמיוא טינ איז ןָאק ךיא .ןעניריילעב איז

 עטרעדנוה איד ןופ רענעקנוזעג זיא איז זא ,טינ ןעכער ךיא רעבָא ,אי --
 רהעז איז טָאה --!; טמַאשלעזעג רעייא ןיא ףיוא טמהעג רהיא עכלעוו ,ןעיורפ
 -ראפ ,ןעביוהענפיוא גידנעגייווש ךיז טָאה ןוא יקסנארוו ןעגָאלשעגרעביא גירעיורט
 .ןערעדנע וצ טינ זיא םסולשעב סנירעגעווש ןייז זַא ,גידנעהעטש

 ,ךָאד העטשראפ ,ךיד טעב ךיא .סעכ ןיא טינ רימ ףיוא ייז .! יײקקעלַא ---
 ַא טימ םהיא ףיוא גידנעקוק ,איראוו ןעביוהעגנָא טָאה --- גידלוש ןיב ךיא טינ וא
 יה | | ,קילב םענעסַאלעג

 -ךעד טימ טנַאזעג רע טָאה -- סעכ ןיא טינ ריד ףיוא ןיב ךיא ,ןיינ ---
 טסירדראפ ךימ .העוו לעּפָאד סָאד טוהט רימ רונ -- עמיטש רעגירעיורט רעבלעז
 -יירוצ זא ,ןעגָאז רימָאל ,טפאשדניירפ רעזנוא טסיירוצ סָאד סָאװ ,סָאד וצרעד ךא;
 טסהעטשראפ אוד .טפַאשדניירפ רעזנוא בא טכַאװש רעבָא ,טינ סָאד טסיירוצ ןעפ
 .ןייז טינ שרעדנא סָאד ןָאק רימ ראפ זא ,ךָאד

 | .רהיא ןופ קעווא רע זיִא טימרעד ןוא
 הימ עטסיזמוא ןא זיא רעטייוו ןעריבורּפ זא ,ןעגַאטשרעּפ טָאה יקסנארוו

 ייז ראפ ןעלעוו גרובסרעטעּפ ןיא ןעביילב ןעלעוו ייז סָאװ געט עכילטע איד זא ןוא
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 ןופ ענייא .טדָאטש רעדמערפ א ןיא ןעוועג סָאד ןעטלָאװ ייז איוו סנייא ץלא ןייז
 ןעוועג זיא גרובסרעטעּפ ןיא עגַאל ןייז ןופ ןעטייקכילמהענעגנַאנוא טּפיוה איד
 ןייז וצ םניישעג ןעבָאה ןעמָאנ ןייז ןוא שטיווָארדנאסקעלא ייסקעלא סָאװ ,סָאד
 ןייק ןעגעוו ןעדייר ןעביוהנָא טנָאקעג טינ ןעמ טָאה ,ןייז טינ לָאז רע ואוו .םוטעמוא
 ייסקעלא ןעגעוו סעּפע ףיוא סעומש רעד ןהָאט רהעק ַא טינ ךיז לָאז סע ןוא ,ךאז
 טינ םהיא לָאז ןעמ ואוו ,ןערהָאפ טינ ץעגרע ןָאק ןעמ ; ןעשטיווָארדנאסקעלא

 ןעשנעמ א איוו ,ןיקסנארוו ןעזיווענסיוא סע טָאה סנעטסנינייוו יוזא .ןענעגעגעב
 רע טסיוטש סיעכהל :צ ףיוא איו סעּפע זא ,ךיז טכוד רעגניפ ןעקנַארק ַא טימ
 | | .רעגניפ ןעקנארק ןייז טימ ןא סעלא ףיוא ךיז

 -נוזעב ךָאנ ןעוועג ןיקטנארוו ראפ זיא גרובסרעטעּפ ןיא ןענניירברעפ סָאד
 טָאה ,ןעוועג ןעטרָאד ןענייז ייז סָאװ ,טייצ עצנַאג איד סָאװ ,ראפרעד רעווש רעד

 יראפ טנַאקעג טינ טָאה רע עכלעוו ;גנומיטש עיינ א סעּפע ןאננא ןיא טקרעמעג רע

 איז .ךילדנעטשרעפנוא ןוא טנערעגפיוא ,טלַאק ןעוועג איז זיא זייוועלייוו .ןהעטש
 איז איוו ,ןעטלַאהעב םהיא ןופ סָאד טָאה ןוא סעּפע ןופ טרעטַאמענ ןעוועג זיא
 ןייז טעטפינרעפ ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנונידיילעב ענעי ןעקרעמַאב טינ רָאג טלָאװ
 -דניפּפמע ןוא ןעהליפענ עלעדייא ערהיא טימ רהיא ראפ ןעבָאה עכלעוו ןוא ןעבעל
 | .גנוגינייּפ ערעסערג א ךָאנ ןייז טפרַאדעג טייפכיל
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 ןייק קירוצ ןערהָאפעג זיא אננא עכלעוו בעילוצ ,ןעקעווצ איד ןופ רענייא
 סָאװ ןָא גָאט םענעי ןופ .ןהוז רהיא ןעהעז וצ שנואוו רעד ןעוועג זיא ,דנאלסור
 -עב וצ טרעהעגפיוא טינ קנַאדעג רעגיזָאד רעד טָאה ,ןעילַאטיא ןעזָאלרעפ טָאה איז
 | יי .איז ןעגיהורנוא

 ןרעוו טרהיפעגסיוא ןָאק סע איוו ,ענארפ איד טלעטשעג טינ ךיז טָאה איז
 ךאפנייא ןוא ךילריטַאנ יוזא ןעזיוועגסיוא סָאה רהיא .ןהוז ן'טימ ךיז ןעהעז רהיא
 טָאה איז זא ,טדָאטש ןייא ןיא םהיא טימ ןייז טעװ איז ןעוו ,ןהוז רהיא ןעהעז וצ

 ןייק ןעמוקעגנָא זיא איז ןעוו רעבָא ; טייקכילנעמנוא רעד ןעגעוו טכארטעג טינ
 עגַאל עניטציא רהיא טלעטשעגרָאפ רהָאלק טשרע רהיא ךיז טָאה גרובסרעטעּפ

 טעװ שנואוו רהיא ןערהיפסיוא זא ןענַאטשרעפ טָאה איז ןוא טפַאשלעזעג רעד ןיא
 | .ךַאז ערעווש א ןייז

 ןהוז ןעגעוו ןעקנאדעג איד :גרובסרעטעּפ ןיא זיא איז איוו געט ייווצ ןיוש
 טינ ךָאנ םהיא טָאה איז רעבָא ,ןעזָאלענבָא טינ טונימ ןייא ןייק ףיוא איז ןעבָאה

 איז ואוו ,זיוה סָאד ןעכוזעב ךאפנייא ןערהָאפ זַא ,טלהיפענ טָאה איז ,ןעהעזעג

 ןעמ .טינ טכער ןייק איז טָאה ןעשטיווארדנאסקעלא ייסקעלא ןענעגעגעב ןָאק

 םעד ןעביירש .ןעגידיילעב ךָאנ ןוא איז ןעזָאלניירא טינ רָאנ טנַאקעג ךיוא טָאה

 ךאז ַאזַא ןעגעוו -- ןעגנוהיצעב זיא טינ עכלעוו םהיא טימ ןעביוהנָא ןוא ןַאמ
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 טנַאקעג טָאה איז .ןעטכארט וצ זיולב וליפא גנונינייּפ א ןעוועג רהיא ראפ זיא

 םעד ןעהעז .טכארטעגנ טינ ןאמ רהיא ןעגעוו סָאה איז ןעוו ,ןאד זיולב ןייז גיהור
 04 איז : גינייוו וצ ןעוועג רהיא ראפ זיא סָאד ,ןעריצַאּפש טהעג רע ןעוו ןהוז
 צ ןעסערּפ ןוא ןעמהענמורא םהיא ױזַא ךיז טליוו רהיא ,ןעגָאז וצ לעיפ ױזַא םהיא
 ןוירעד טנַאקעג רהיא ַאינַאינ עטלַא סאשזאירעס טלָאװ זיוה ןיא .םהיא ןעשוק ,ךיז
 ייסקעלא ןיא טינ רָאג ךָאד ןיוש זיא אינאינ עטְלַא איד רעבָא .,ןייז גיפליהעב

 איד ןעניפעג וצ סעננוז ןוא ןעננוקנאווש .עכלעזא ןיא .זיוה סעשטיווארדנאסקעלא
 .געט ייווצ עטשרע איד קעווא ןענייז אינאינ עטלַא

 /וצ ןעגנוהיצעב סעשטיווארדנאסקעלא ייסקעלא ןענעוו ךיז גידנעסיוורעד
 ,ןעבירשעג רהיא וצ גָאט ןעטירד םעד ףיוא ַאננַא טָאה ,אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערג
 טָאה ףעירב םעד ןיא ; דנוזעג לעיפ טסָאקעג רהיא טָאה רהיא וצ ןעביירש סָאד ןוא

 בא טגנעה ןהוז רהיא ןעהעז וצ סיגביולרע איד זא טנהָאמרעד ןויכ א טימ איז

 םעד טעװ ןעמ ןעוו זא ,טסואוועג טָאה איז .טייקגיהטומסיורג סנַאמ רהיא ןופ
 עללָאר עניהטומסיורג ןייז ןעצעזטרַאפ רע טעוװו ,ןאמ רהיא ןעזייוו ףעירב ןעגיזָאד

 | .ןענאזטנע טינ רהיא טעוװ ןוא

 -ענ רהיא טָאה ףעירב םעד טקישעג טָאה איז ןעכלעוו טימ ,הילש רעד
 -טנע ןייק זַא ,רעפטנע ןעטרַאװרענוא ַאזַא ןוא ןעטסגיצרעהטרַאה םעד טכַארב
 טלהיפעג טינ ?הָאמ ןייק ךָאנ ךיז טָאה איז .ןייז טינ ףעירב םעד ףיוא טעוװ רעפ
 ןופ טרעהעג טָאה איז ןעוו טונימ רעד ןיא איוו ,טנירדינרע ױזַא ,טגידיילעב ױזַא

 עג םהיא ןעמ טָאה ךילדנע איוו ןוא טראוועג ,טראוועג טָאה רע איוו ,חילש םעד
 -עב ,טגירעדינרע טלחיפרעד ךיז טָאה אננא .ןייז טינ טעװ רעפטנע ןייק : טגָאז

 אידיל ןיפערנ זיא טקנופדנַאטש רהיא ןופ זא ,ןעהעזעג טָאה איז רעבָא ,טגידייל

 .טכערעג אנווָאנאוויא
 -עד ןיא איז סָאװ ,ןופרעד רעסערג ןעוועג ךָאנ זיא ןיירעד קילגנוא רהיא

 איו ןעלייהט טלָאװעג טינ טָאה ןוא סנָאקעג טינ טָאה איז .עדנעלע ןא ןעוועג ןייר

 טעוו םהיא ראפ זא ,טסואוועג טָאה איז ,ןיקסנארוו טימ ערהיא םירוסי עניזָאד
 "נוזעב אזא ראפ טינ ךיז ןעזייווסיוא ןחוז ן'טימ ךיז ןעהעז רהיא ןופ ענַארפ איד
 דנַאטש םיא טינ ?הָאמ ןייק טעװ רע זא ,טסואוועג טָאה איז .ךַאז עניטכיוו רעד

 ,טסואוועג טָאה איז ; םירוסי ערהיא ןופ טייקמעיט עצנַאנ איד ןעפיירגעב וצ ןייז
 שנואוו רהיא ןעגעוו גידנעדייר ןעכיורבעג ןָאק רע ןעכלעוו ,ןָאט ןעטלַאק א ראפ זַא
 טָאה איז ןוא .ןעסַאה וצ ןעביֹוהנָא םהיא איז ןָאק ,ןהוז רחיא טימ ךיז ןעהעז וצ

 טָאה איז ןוא טלעוו רעז ןיא ערעדנא עלא ראפ איו רהעמ טָאהעג ארומ ראפרעד
 ,ןחוז רהיא טגנַאלעבנא סָאװ סעלַא םהיא ןופ ןעטלַאהעב םורַאד

 יילרעלא טכארטענוצ טָאה ןוא גָאט ןעצנאנ א זיוה ןיא ןעסעזעגבָא זיא איז
 ייב ןעבילבעג ךילדנע ןיא ןוא שנואוו ןעסייה רהיא ןערהיפוצסיוא איוו ןעלטימ

 -ךעפ ןיוש טָאה איז .ןַאמ רהיא וצ ףעירב א ןעביירש טעוו איז זַא ,סולשעב םעד
 -וָאנאוויא אידיל ןופ העירב םעד טכאדבעג רהיא טָאה ןעמ איו ףעירב םעד טסַאפ
 תורוש איד ןעשיווצ ףעירב ןעגיזָאד םעד ןיא טָאה איז סָאװ סָאד טעלא ןוא .אנ
 ןעגעג טרהעּפמע ןערָאװעג זיא איז זַא ,טכַארבעגפיוא ױזַא איז םָאה ,ןענופעג
 ,ךיז ןענידלושעב וצ טרעהעגפיוא ןיוש טָאה ןוא ערעדנַא איד
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 איז טָאה -- ! ןעלהיפעג עטש'רמולכ --- טייקגיטולבטלאק עגיזָאד איד,
 ךָאנ ,ןעגירעדינרע רהעמ ךָאנ ךימ ןיולב ןעפרַאד ייז --- ןיילא ךיז וצ טדערעג
 ? ןעבעגרעטנוא ייז ךיז לעוו ךיא ןוא .דניק ןיימ ןעגינייּפ ןוא ןעגידיילעב רעפעיט

 גָאז ןעטסגינייוו םֵא .רימ ראפ רענרע זיא איז ! טינ טלעוו רעד ןיא להָאמ ןייק
 ,ןעגרָאמ זא ,ןעסָאלשעב ץטַאלּפ ן'פיוא ךיילג טָאה איז ןוא ".טינ ןעניל ןייק ךיא
 סנַאמ םעד וצ ךיילנ ןערהָאפ איז טעוװ ,גָאט-סטרובעג סאשזאירעס ןיא טארוקא
 ךיז געמ סע רעבָא ,ןערַאנבָא טעו ,טפַאשרעניד איד ןעפיוקרעטנוא טעװ ,זיוה
 עצנַאנ איד ןעטכינרעט טעוו איז ןוא ןהוז רהיא ןעהעז זומ איז ,ליוװ סע סָאװ ןייז
 | .רניק ןעכילקילגנוא רהיא טלַאה ןעמ רעכלעוו ןיא ,יירערַאנ עכילדנעשי

 ענעדעישרעפ טפיוקעגנָא סָאה ,ןיזאגאמ גייצלעיּפש א ןיא קעווא זיא איז
 ןעמוק טעוו איז .ןהָאט לָאז איז איוו ןַאלּפ ַא טײברַאעגסיױא טָאה ןוא קרעװלעיּפש
 ךָאנ זיא שטיווָארדנאסקעלא ייטקעלא ןעוו ,הירפ רעד ןיא 8 רענייז א זיוה םוצ
 ןעבעג טעװ איז עכלעוו ,דלעג דנַאה ןיא ןעטלַאה טעוװ איז .ןענַאטשעגפיױא טינ)

 -עדפיוא טינ ןוא זיוה ןיא ןעזָאלניירא איז ןעלָאז ייז ,ייקַאל םעד ,ראצייווש םעד
 ןופ ןערָאװעג טקישעג סָאד זיא איז זא ,ןעגָאז ייז איז טעוו רעיילש רהיא גידנעק
 -קעווא ןוא גָאטסטרובעג ןייז וצ םהיא ןערילוטארג וצ רעטָאפ-פיוט סאשזאירעס

 טיירגעגנָא טינ זיולב טָאה איז .גייצלעיּפש ,תונתמ לעטעב ןייז ןעבעל ןעלעטשוצ |
 טינ םעד ןענעוו טָאה איז ?עיפיוו ,ןהוז םעד ןעגָאז טעוװ איז עכלעוו ,רעטרעוו ענעי
 | .ןעגָאז טעוו איז סָאװ ןערהעלקסיוא טנַאקעג טינ איז טָאה טכארטעג

 זיא 8 םוא ןוא עטעראק ַא ןעגנודעג ַאננַא טָאה רהוא 8 רַאפ ןעגרָאמ ףיוא
 -עוועג רהיא ןיא ןעגנולקעגנָא טָאה ןוא רהָאּפוצ םענדַארַאּפ םייב ןעוועג ןיוש איז
 .זיוה םענעז

 -ַאק טגָאזעג טָאה -- עמַאד ַא סעּפע .ףרַאד איז סָאװ ,קוק ַא בינ ,הענ ---

 ןיא ןעגנַאגענוצ זיא ןוא ןָאהטעננָא טינ ךָאנ ןעוועג זיא דעכלעוו ,שטינאטיפ

 עמַאד עטרעיילשרעפ ַא ןעהעזרעד טָאה רע ; רעטסנעפ םוצ ןעשָאלַאק ןוא ?לעטנַאמ
 ןעוועג ןַאננַא זיא רעכלעוו ,לרעק רעננוי ַא ,רַאצייװש-ספליה רעד .ריחט ןעבעל
 תויהש ןהֶא ךיילג זיא איז ןוא ריחט איד טנעפעעג רהיא רַאפ טָאה ,טנַאקעבנוא

 טָאה ןוא ענידלעבור-ייריז ַא עפומ רהיא ןופ ןעמונעגסיורא טָאה ,ןעגנַאגעגניירַא
 | ,דנַאה ןיא טקורעגניירַא םהיא

 ןוא טדערענסיורא איז טָאה -- שטיוװעיעסקעלַא יינרעס ...אשזאירעפ --- |

 -יירד איד טקוקעב טָאה רַאצייוװש-ספליה רעגנוי רעד .סטרעוורָאפ ןעננַאנעג זיא|
 ןוא ריהט רענרעזעלג רעטייווצ רעד ייב טגָאירעד עמַאד איד טָאה ןוא עגידלעבור
 .טלעטשעגבא איז טָאה

 .ןהָאטעג גערפ ַא רע טָאה --- ? רהיא טפרַאד ןעמעוו ---
 ,טרעפטנעעג טינ טָאה ןוא רעטרעוו ענייז טרעהעג טינ טָאה איז
 עטנַאקעבנוא איד זא ג דנעהעז ןוא ןעגנַאגענוצ זיא ןיילא שטינאטיּפאק

 ענרעזעלג איד טנעפעעג רהיא רַאפ רע טָאה ,טייהנעגעלרעֿפ ןיא סעּפע זיא עמַאד
 .טגנַאלרעפ איז סָאװ ןהָאטעג גערפ ַא טָאה ןוא ריהט

 איז טָאה -- שטיוועיעטקעלַא ויגרעס } וצ ווָאמודָארַאטס טסריפ ןופ ---

 .טדערעגסיורא
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 וצ ךיז גידנעקוקוצ רַאצייװש רעד טגנָאזעג טָאה -- ךָאנ ןעפָאלש ייז --
 | .םאזקרעמפיוא רחיא

 טָאה איז ואוו ,זיוה ןופ דנַאטשוצ רעד ןזַא ,טרַאװרע טינ רָאנ טָאה ַאננַא
 ףיוא לָאז טרעדנעעגנוא טציא ןענופעג טָאה איז ןעכלעוו ןוא רהָאי ןעיינ טנהָאװעג
 טקעוורע ךיז ןעבָאה ןעגנורעניארע עדנעגינייּפ ןוא עכעלהערפ ,ןעקריוו ױזַא רהיא
 טָאה קילבנעגיוא ןַא ףיוא ןוא ערעדנַא איד ךָאנ ענייא ןעצרַאה רהיא ןיא טציא
 .ןעמוקענ רעהַא זיא איז סָאװ בעילוצ ןעסענרַאפ איז

 -ַאטיּפַאק טגערפעג טָאה -- ?ןעטרַאװ וצ ןעהימעב ךיז יחיא טעוו --
 ,לעטנאמ-רעטופ רהיא גידנעהיצבָארַא שטינ

 טקוקעגוצ רעטנהענ ךיז רע טָאה לעטנַאמ-רעטופ רהיא גידנעהיצבארַא ןוא
 ,טניינרעפ גירדינ ךיז סָאה ןוא טנעקרעד איז טָאה ,םינּפ רהיא וצ

 .טגָאזעג רהיא רע סָאה -- ץנעלעסקע ,עטטיב --

 טנאזטנע רהיא טָאה עמיטש רהיא רעבָא ,ןעגָאז טלעוועג סעּפע טָאה איז
 רעגידלוש ַא ןופ טעבעג ַא טימ .ןעדיירסיורא טנָאקעג טינ טרָאװ ןייק טָאה איז ןוא
 עטכייל ,עלענש טימ זיא ןוא רעניד ןעטְלַא םעד ףיוא ןהָאטעג קוק ַא איז טָאה
 "יא גידנעכוז ,רהיא ךָאנ ןעפָאלעג זיא שטינאטיּפאק .ּפערט איד ףיוא ףיורא טירט

 : ,איז ןענָאיוצרעב

 ,ןהָאטעגנָא טינ ךָאנ זיא רע זַא ןייז ןָאק סע ,טרָאד זיא רערהעל רעד ---
 .ןעדלעמ רעהירפ לעוו ךיא

 -עב איד ףיוא רעטייוו ?לענש ןעגנַאנעג ןיא ןוא טרעהעג טינ טָאה ַאננַא
 ,רהיא וצ טדער רעטלַא רעד סָאװ גידנעזהעטשרַאפ .טינ ,ּפערט עטנאק

 טינ זיא ָאד סָאװ ,טגידלושטנע .טוג ױזַא טייז ,טקניל ,רעהַא ,רעהַא ---
 םעד ןעגנַאנרעפ שטינַאטיּפַאק רהיא ןזיא --- ,עקנילייוו ןייא ,רונ טביולרע .ןייר

 קוק א ןיולב לע ךיא ,ץנעלעסקע ,עקנילייוו ןייא -- רעווש גידנעמעהטא געוו

 איד ןהָאטעג ןעפע ןַא טָאה ,טגָאיעגרעביא איז טָאה ; טגָאזעג רע טָאה -- ןהָאט

 ןהעטש ןעבילבענ וזיא ַאננַא .רהיא רעטניה ןעדנואוושרעפ זיא ןוא רהיט עכיוה
 :ןהָאטעג גָאז ַא טָאװ ןוא ריהט ןופ ןענעישרע דלַאב זיא רַאצייװש רעד .גידנעטראוו
 | .טּפַאכעגפױא סָאװ רונ ךיז ןעבָאה ייז ---

 טרעהרעד ַאננַא טָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה רַאצייװש רעד איוו טונימ רעד ןיא

 -רעד איז טָאה ץינעג ןעניזָאד םעד ןופ עמיטש רעד ןופ .ןעצינעג סעשרעדניק א
 .ךיז רַאפ ןעהעזרעז ןעגידעכבעל א איו ןיוש םהיא טָאה ןוא ןהוז םעד טנעק

 .-ענניירַא זיא ןוא רַאצייוװש םעד טנָאזעג איז טָאה -- ! העג ,זָאל ,זָאל ---
 איד ןענַאטשענ זיא ריהט ןופ טייז רעטכער רעד וצ .ריחט רעכיוה רעד ןיא ןעפָאל
 ַא ,ףָאלש ןופ ךיז גידנעביוהפיוא סָאװ רונ ,ןעסעזעג זיא טעב ן'פיוא ןוא טעב
 טָאה לירעּפרעק ןייַז טימ גידנעגיובסיוא ןוא לעדמעה ןעטעליּפשוצ ַא טימ עלענניא
 .ןעּפיל ענייז איוו טונימ רעד ןיא .ןעצינעג טגידנעעג ןוא ןהָאטעג היצ ַא ךיִז רע
 ַא טימ קירוצ ןעזָאלעגבָארא ךיז רע טָאה ,םענייא ןיא ןעמוקענפיונוצ ךיז ןענייז
 .,לעכיימש ןעגידנעפַאלש ןעסיז

 םהיא וצ גידנעהעגוצ ,ןהָאטעג לעמרומ א איז טָאה -- ! אשזאירעס ---
 | ,טרעהעגנוא

 םעד רעביא ןוא םהיא ןופ טדיישעג ןעוועג זיא איז סָאװ טייצ רעד ןיא
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 רעטצעל רעצנַאג רעד רַאפ טלהיפעג טָאה איז סָאװ ,עבעיל ןופ סולפוצ ןעריוהעגנוא

 .רע ןעוו ןעהעזעגסיוא טָאה רע איוו טלעטשעגרָאפ ץלַא ךיז םהיא איז טָאה ,טייצ
 ,טבעילעג ןעטסרהעמ םִא םהיא טָאה איז ןעוו ,דניק סענירהאי-רעיפ ַא ןעוועג זיא
 , איז ןעוו ןעוועג זיא רע איוו ַאזַא טינ ןליפַא ןעהעזרעד םהיא איז טָאה טציא ןוא

 ױזַא זיא ןוא ,טייצ רעד רַאפ ןעסקַאװעגסיוא ױזַא זיא רע .ןעזָאלרעפ םהיא טָאה

 ןעריושעג-ץרוק איוו ,זיא םינּפ ןייז רענאמ איו ! סָאד זיא סָאװ ,ןערָאװעג רענאמ
 טָאה רע טרעדנעעג איוו . רנעה ענייז ןערָאװעג ןענייז סע גנַאל איוו ! ראָאה ענייזי
 ,רע ןעוועג זיא סָאד רעבָא ! ןעזָאלרעּפ םהיא טָאה איז סָאװ ,טייצ רעד טניז ךיז

 .סעקציילּפ עטיירב ןוא לעזלעה סעכייוו ןייז ,ןעּפיל ענייז ,ּפָאק ןייז ןופ םרָאפ איד
 ,דניק ןופ רעיוא עמַאס ןרעביא טלָאהרעדיװ איז טָאה -- ! אשזאירעס ---

 ןהָאטעג היצ ַא טָאה ,ןעגיובנעלע ן'פיוא ןעביוהעגפיוא רעדיוו ךיז טָאה רע

 טָאה ןוא ,טכוזעג סעּפע סלָצװ רע איוו ,ןעטייז עדייב ןיא ּפָאק ןעטשימוצ םעד

 ןעדנוקעפ עכילטע טקוקעג רע טָאה ךילנַארפ ןוא ?יטש .ןעניוא איד טנעפעענ

 טָאה ךָאנרעד ,ךילגעוועבנוא םהיא ןעבעל ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעטומ רעד ףיוא
 -ניוא ענעפָאלשרעפ איד טכַאמרעפ רעדיוו טָאה ,ןהָאטעג לעכיימש ַא ךילבעיל רע

 ,רהיא וצ רונ ,טעב ןיא קירוצ ףיוא טינ רעבָא ,ןהָאטעג ףראוװ ַא ךיז טָאה ןוא ךעל

 | .דנעה ערהיא וצ
 טרערענסיורא איז טָאה -- !רעניומ עלעגניא רעבעיל ! אשוזאירעפ ---

 .רעּפרעק ןעכייוו ןייז דנעה עדייב טימ גידנעמרַאמוא ,םעהטא ןעטּפַאכרעפ ַא טימ
 ,דנעה ערהיא רעטנוא ךיז גידנעגעוועב ,טגָאזעג רע טָאה -- ! ַאמַאמ --

 .דנעה ערהיא ןערהיר רעּפרעק ןופ ןעלייהט ענעדעישרעפ טימ לָאז רע זַא

 טָאה ,ןעגיוא עטכַאמרעפ טימ ץלַא ךָאנ ,טייחרענעפָאלשרעּפ גידנעלכיימש
 -וצ ךיז טָאה ,ןעלסקַא ערהיא רַאפ ךעלדנעה עכייוו ענייז טימ ךיז טּפַאכעגנָא רע
 -עג ןעניפָאלש ןעכילבעיל םענעי טימ רהיא ףיוא גידנעקריוו ,רהיא וצ ןעפראוועג
 -עגנָא ךיז טָאה רע ןוא ,ןעגעמרַאפ רעדניק זיולב ןעכלעוו ,טײקמערַאװ ןוא דור

 .ןרעטלוש ןוא זלַאה רהיא ןיא םינּפ ן'טימ ןעבייר ןעביוה

 -- ןעגיוא איד גידנענעפעוצ טגָאזעג רע טָאה --- טסואוועג בָאה ךיא --

 לעו ךיא .ןעמוק טסעוו אוד זַא ,טסואוועג בָאה ךיא .גָאטסטרובעג ןיימ זיא טנייה

 .ןהעטשפיוא ךיילנ
 .ןעפַאלשעגנייא רע זיא ,סָאד גידנענָאז ןוא
 --סיוא זיא רע איוו ןעהעזעג טָאה איז ; טקוקעב ענדעשז םהיא טָאה ַאננַא

 -מורא םהיא טָאה איז .טייחנעזעוובא רהיא ןיא טרעדנעעג ךיז טָאה ןוא ןעסקַאװעג
 .טקיטשעג איז ןעבָאה ןערהערט .ןעדייר טנַאקעג טשינרָאנ טָאה ןוא טּפאטעג

 .-ַאכפיוא ןיוש ,טנערטעג רע טָאה -- ? ַאמַאמ ,אוד טסנייוו סָאװ רַאפ --- |

 טָאה -- 4 אוד טסנייוו סָאװ רַאפ ,ַאמַאמ --- ףָאלש ןופ ןעצנַאג ןיא ךיז גידנעּפ

 .עמיטש רעגידנענייוו ַא טימ ןעיירש ןעביוהעגנָא רע
 בָאה ךיא איו גנַאל ױזַא .דיירפ ןופ ןייוו ךיא ...ןענייוו טינ לעוו ךיא --

 גידנעגנילש טגָאזעג איז טָאה -- טינ לעװ ךיא ,טינ לעװ ךיא .ןעהעזעג טינ ףיד

 -- ךיז ןהָאטוצנָא טייצ ןיוש זיא ריד ,ונ --- ךיז גידנערהעקבָא ןוא ןערהערט איד

 ,דנעה ענייז גידנעזָאלסיורא טינ טגָאזעג איז טָאה
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 ףיוא ,?הוטש םעד ףיוא ?עטעב ןייז ןעבעל טצעזעגקעווא ְךיִז טָאה איז
 | .ןעכַאז ענייז ןענעלעג ןענייז סע ןעכלעוו

 -נָא סלעוועג איז טָאה -- ...איוו ? רימ ןהֶא ןָא ךיז אוד טסוהט איוו ---

 רעדעיוו ךיז טָאה ןוא טנָאקעג טינ טָאה איז רעבָא ,ךילהערפ ןֹוא ךַאפנייא ןעביוה

 .טרהעקענבָא

 -ענ טינ סָאה ַאּפַאּפ רעד ; רעסאוו ןעטלַאק טימ טינ ךיז שַאוו ךיא --

 ןעמוק דלַאב טעוו רע ? ןעהעזעג טינ אוד טסָאה ןעשטיקול יליסאוו ןוא .ןעסייה
 !רעדיילק עניימ ףיוא טצעזעגקעווא ךָאד ךיז טסָאה אוד .רעהַא

 ןָאהטעג קוק א םהיא ףיוא טָאה איז ,טכַאלוצ ךיז טָאה אשזָאירעפ ןוא
 ,טלעכיימשעג טָאה ןוא

 וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה -- ! סניימ על'המשנ ,עקניבעיל ,ַאמַאמ --
 טשרע איו .איז נידנעמהענמורא ןוא רהיא וצ רעדעיוו ךיז גידנעפרַאוװ ,ןעיירש
 טָאה ָאד סָאװ ןעהעזרעד רהַאלק רע טלָאװ לעכיימש רהיא גידנעהעזרעד טציא
 .טוה רהיא גידנעמהענבָארַא ,טגָאזעג רע טָאה -- טינ ןעמ ףרַאד סָאד -- טריסַאּפ

 -עיוו ךיז רע טָאה ,ןענעקרעד איז רע סלָאװ ,טוה ןהִא ,טציא טשרע איו יוזא ןוא
 .איז ןעשוק ןָאהטעג ףרָאװ א רעד

 -עג טינ אוד טסָאה ? רימ ןעגעוו טכַארטעג וד טסָאה סָאװ
 | ? ןעברָאטשעג ןיב ךיא זא ,טניימ

 .טביולנענ טינ לָאמ ןייק בָאה ךיא ---

 ? דניירפ ןיימ ,טביולגעג םינ טסָאה --

 ןייז טלָאהרערעױװ רע טָאה -- ! טסואוועג בָאה ,טסואוועג בָאה ךיא ---
 -ייז טעצשַאלענ טָאה עכלעוו ,דנַאה רהיא גידנַאהט ּפַאכ א ןוא ,עזארפ-סגנילבעיל
 -בָאנ איז רע טָאה ?יומ ןייז וצ עינָאדַאל רעד טימ איז גידנעקירד ןוא ,ראָאה עג
 ,טשוקעג דנַאנַא

30 

 ַא רַאפ זיא סָאד רעוו ,ןענַאטשרעפ טינ סגנַאפנָא טָאה שטיקול יליסאוו
 ןעוועג ןיא סָאד זא ,טסואוורעד ךערּפשענ םעד ןופ ךיז טָאה רע ןעוו ןוא ,עמַאד

 טָאה רע עכלעוו ןוא ןַאמ רהיא ןעפרָאװעגקעװַא טָאה סָאװ ,רעטומ עניבלעז ענעי
 טינ רע טָאה ,קעװַא ןיוש זיא איז ןעוו ,ןעמוקעגנא ןיא רע לייו ,טנעקעג טינ
 רע רעדָא ,טינ רעדָא רעמיצ ןיא ןיירא רע לָאז :ןוהט לָאז רע איוו טסואוועג
 נידנענעכעראב .,ןעשטיוװָארדנַאסקעלא ייסקעלא ןעדלעמ סָאד טכיילעיפ ףרַאד

 -טיטשעב א ןיא ןַאשזָאירעפ ןעקעוופיוא ןיא טהעטשעב טכילפפ ןייז זא ,ךילדנע
 "רעס ייב טרָאד טציז סע רע ,ךַאז ןייז םינ זיא םורָאד זַא ןוא ,עדנוטש רעט

 ןעליפרע ףרַאד רע ,רערעדנַא ןַא רעצימע רעדָא רעטומ איד ,רעמיצ ןיא ן'אשזאי
 טָאה ןוא רהיט רעד ֹוצ ןעגנַאנענוצ זיא ,ןהָאטעגנָא ךיז רע טָאה ,טכילפּפ ןייז
 .טנעפעעג איז
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 ערעייז ןופ ןעגנַאלק איד ,ןהוז ןוא רעטומ ןופ טייקכילטרעצ איד רעבָא = |
 -נואווצעג .םהיא טָאה סעֶלַא סָאד -- טדערעג ןעבָאה ייז סָאװ סָאד ןוא ןעמיטש

 ךיז רע טָאה ",טונימ א ךָאנ ןעטרַאװ לע ךיא , .סולשעב ןייז ןרעדנע וצ ןעג

 טשיוװועגבָא ןוא טסוהעגנבָא ךיז םָאה ,רהיט איד טכַאמרעפ קירוצ טָאה ןוא טגָאזעג

 .ןעניוא איד ןוט ןערהערט

 לעמוט א ןעגנַאגעגנָא טפַאשרענעיד רעד ןעשיווצ זיוה ןיא זיא ?ייוורעד |
 -וקענ זיא םַאדַאמ איד זא ,טסואוורעד ךיז ןעבָאה עלא .ענעהעשענ סָאד רעביא

 -קעלא ייסקעלא ןוא ,רעמיצ-רעדניק ןיא טציא זיא איז זא ןוא ןערהָאפוצ ןעמ
 ַא ןעכַאמ ךיילג טהעג ןוא רענייז ַא ןעיינ ףיוא רעמיא טהעטש שטיוװַארדנַאס
 שינעגעגעב ַאזַא זא ,ןענַאטשרעּפ ןעבָאה עֶלַא ןוא .רעמיצ-רעדניק ןיא ךוזעב
 -ַאק רעד .וצרעד ןעמוק לָאז סע זַא ,ןעזָאלרעד טינ רָאט ןעמ ןוא ךילגעמנוא זיא
 גערפ א טָאה ןוא רעמיצ-ןערָאצייװש ןיא ןעגנַאגעגבָארא זיא יינרָאק רענעידרעמ

 ןענופעגסיוא טָאה רע ןעוו .יוזא איוו ןוא ןעזָאלעגניירא איז טָאה רעוו ןָאהטעג
 ,רעמיצ-רעדניק םוצ טיילנעב איז טָאה ןוא ןעמונעגפיוא איז טָאה שטינָאטיּפַאק זא

 גיקענטרַאה טָאה רַאצייוװש רעד .ןעטלַא םעד ןעדיירוצסיוא ןעכיוהעגנָא רע טָאה
 ,הטרעוו רע זיא ךַאז ַאזַא רַאפ זא ,טגָאזעג םהיא טָאה ײנרָאק ןעוו רונ ,ןעגיוושעג

 ןעגנורּפשעגוצ םהיא וצ שטינַָאטיּפַאק זיא ,זיוה ןופ ןעביירטסיורא םהיא לָאז ןעמ
 | : ןָאהטעג גָאז א רע טָאה ,םינּפ עמַאס ןיא םהיא דנעה איד טימ גידנעכַאפ ןוא

 רעסיוא ןוא טנעידעג רהָאי ןהעצ ! ןעזָאלענניירא טינ טסלָאװ וד ,אי --
 ןוא טציא ןהעג טסלָאװ .אוד ,אי ;ןעהעזעג טינ רהיא ןופ ?הָאמ ןייק טייקסטונ

 ןיוש טסהעטשרעפ אוד ,א ! ןענַאד ןופ סיורא ןוא טוג יוזא טייז : רהיא ןעגָאז |
 ןעגעוו ןעסעגרעפ טינ רעסעב טסלָאװ אוד רעבָא ! אי ,יוזא ! טוג ץנַאנ עקיטילָאּפ
 ! ךעלרעטופ עכייר טסגָארט ןוא ץירּפ םעד םורא טסביילק אוד איו ,ךיז

 טָאה ןוא יינרָאק ןָאהטעג גָאז ַא גנוטכַארעּפ טימ טָאה -- ! טאדלָאס --
 --- ןעמוקעגניירא סָאװ רונ זיא עכלעוו ,אינַאינ רעטלַא רעד וצ ןָאהטעג דנעוו א ךיז

 טינ םענייק ,ןיירא איז טזָאל ןוא טמהענ :ַאנווָאמיפעי ַאירַאמ ,ןיוש רהיא טנָאז
 ןעלעוו ןוא ןעהעטשפיוא ךיילג ןעלעוו שטיװָארדנַאסקעלא ייסקעלא ןוא גידנעגערפ

 .רעמיצ-רעדניק ןיא זהעגי
 ןינרָאק ,רהיא --- ַאינַאינ איד טדערעג טָאה --- ! סָאד זיא יוזא ,אי ,אי --

 עד ,ןעטלַאהרעפ םהיא טלָאז רהיא ןעוו ,ןָאהטעג רעסעב טלָאװ שטיװעיליסַאװ

 יז לע ןוא רעמ מיצ"רעדניק ןיא ןָאהט ףָאל א לייווהעד ?עוװ ךיא ןוא ,ןררעה |
 ! סָאד טהעג יוזא ,אי ,אי ! ןערהיפסיורא

 -לַאהעג ַאשזָאירעפ טָאה ,רעמיצ-רעדניק ןיא ןיירא זיא ַאינַאינ איד ןעוו
 -עג ךיז ןעבָאה ַאקנידַאנ טימ רע איוו ,רעטומ רעד ןעלהעצרעד ןעטימ ןיא ןעט
 -ענ טָאה איז .טעילוקעגרעביא להָאמ יירד ךיז ןעבָאה ןוא גרַאב בָארַא טשטילג
 - ,םינּפ ןייז ןופ קורדסיוא םעד ןעהעזעג טָאה ,עמיטש ןייז ןופ ןעגנַאלק איד טרעה
 רהיא וצ טָאה רע סָאװ ,ןענַאטשרעּפ םינ טָאה רעבָא ,דנעה ענייז טלהיפעג טָאה

 -לַאהעג איז טָאה ,ןעזטלרעביא םהיא ףרַאד ןעמ ,ןהענקעװַא ףרַאד ןעמ .טדערעג
 .ןעלהיפ ןוא ןעטכַארט ןייא ןיא ןעט

 ַאינַאינ איד ןעדייר ;עביוהעגנָא טָאה --- ! עקנירעייהט ,על'התצירּפ ---
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 טָאה טָא -- ןעלסקַא ןוא םיפ ערהיא גידנעשוק ןוא ַאננַא וצ נידנעהעגרעטנוא
 .טרעדנעעג טינ רָאג ךיז טָאה רחיא .םענערָאבעגיײג רעזנוא החמש טכַארבעג

 .ַאננַא טגָאזעג ךיז וצ טונימ א ףיוא גידנעמוק טָאה -- ןיוה ןיא ָאד ךָאנ טייז רהיא ןא ,טסואוועג םינ בָאה ךיא ,עקניבעיל ,ַאינַאיג ,ךֵא --
 ךיא ,רעטכָאט ןיימ טימ ןהָאװ ךיא ,רהעמ טינ ָאד ןהָאוו ךיא ,ןיינ --

 -רַא אננַא ,עקניבעיל ןיימ ,גָאט-סטרובעג םוצ ןערילוטַארג ןעמוקעג זיולב ןיב
 .ַאנװעידַאק

 ןעביוהעגנָא רעדעיוו טָאה ןוא טנייוואוצ גנולצולּפ ךיז םָאה ַאינַאינ איד
 ,רעטומ איד רערעדנא רעד טימ ןוא ַאינַאינ איד דנַאה ןייא טימ גידנעטלַאה ןוא טלעכיימשעג ןוא טניישעג ןעבָאה ןעגיוא ס'אשזָאירעס .דנַאה ס'ַאננַא ןעשוק וצ
 .גנוקיצטנע ןיא טכארבעג םהיא ןעבָאה רעטומ רעד ןֹופ ןוא ַאינַאינ רעטבעילעג רעד ןופ טייקכיל -טרעצ איד .ךיּפעט ןיא ךַאלסיפ עטעפ ,עטעקַאנ ענייז טימ טעּפוטעג רע טָאה

 ,טייקטמהעשרַאפ א איוו סעּפע ןוא קורדסיוא רענעקָארשרעד א ןעזיוועג ךיז טָאה םינּפ ס'רעטומ רעד ףיוא איו ןוא רעטומ רעד טגָאזעג טייהרעליטש סעּפע טָאה ַאינאינ איד איוו גידנעקרעמעב ,טלעטשעגבָא רעבָא ךיז טָאה ,ןעביוהעגנָא ןעוועג רע טָאה -- ...טמוק איז ןעוו ןוא רימ וצ טּפָא טמוק איז ,ַאטַאמ --
 | | ,םינּפ ס'אמאמ וייז וצ טסַאּפעג טינ יוזא טָאה סָאװ

 .ןעגנאגענוצ םהיא וצ זיא איז
 - .טגָאועג איז טָאה -- ! רעבעיל ןיימ ---
 זיא רע ןעוו ,ןעפור םהיא טנעלפ איז איוו ,ןעמָאנ םעד טימ ןעפו-עגנָא םהיא איז טָאה -- !קיטוק רעבעיל ןיימ -- ןענַאטשרעּפ סע טָאה רע ןוא טקירדעג -סיוא סָאד טָאה םינּפ רהיא רעבָא ",עידַא, ןעגָאז טנָאקעג טינ טָאה איז

 ...אוד ? ןעסעגרעפ טינ ךימ טסעוו אוד --- רעקניניילק א ןעוועג
 איז זא ,ןענַאטשרעּפ טָאה רע .ןעדייר טנָאקעג טינ רהעמ טָאה איז ןוא

 איד סָאװ סָאד ןענַאטשרעּפ ליפא טָאה רע .םהיא טבעיל איז ןוא ךילקילגנוא זיא
 . רעטרעוו איד טרעהעג טָאה רע .טגָאזעג טייהרעקניליטש רהיא טָאה ַאינַאינ
 טגָאװעג טינ טָאה רע .סעּפע רַאפ ךיז טמהעש ןוא םהיא רַאפ ארומ טָאה איז ,גידלוש טינ זיא איז ... ? טייקטמהעשרַאפ ןוא טייהנעקַארשרע ןעזיוועג םינּפ רהיא ףיוא ךיז טָאה סָאװ רַאפ : ןהעטשרַאפ טנַאקעג טינ רע טָאה ךַאז ןייא רעבָא) .ןענעגעגַאב טינ רעטָאפ ן'טימ ךיז רָאט רעטומ איד זא ןוא ,רעטָאפ ןייז ןעגעוו טדערעג ךיז טָאה סָאד זא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע ןוא "רעגייז א ןעיינ רעמיא
 -עג טָאה ןוא רהיא וצ טקירדעגוצ גידנעגייווש ךיז טָאה רע .טַאהעג תונמחר יוזא רהיא ףיוא טָאה רע ןוא טעדייל איז זא ןעהעזעג סָאה רע ,; ןעגערפ וצ
 | | : טלעמרומ

 .פענש יוזא ןעמוק טינ טעוװ רע .ָאד ךָאנ ייז ,קעווא טינ הענ ---
 עקנעד וצ  ,ןהעטשרעפ וצ םוא ,ךיז ןופ טקורעגבָא םהיא טָאה רעטומ איד

 / וע וא ,ןעזעלעג םינּפ םענעקָארשוצ ןייז ןיא טָאה איז ןוא ,טדער רע סָאװ רע
 - ,רעטָאפ ןופ ןעקנייד רע ףרַאד סָאװ ,רהיא ןעגערפ רעטרעוו ענייז טימ טייצ ןעבלעזרעד ןיא טלָאװ רע איו יוזא רונ ,רעטָאפ ןעגעוו טדערעג זיולב טינ טָאה
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 רע ,םהיא בעיל -- טגָאזעג איז טָאה --- .דניירפ ןיימ ,ַאשזָאירעס ---

 - אוד ןעוו .םהיא ןעגעג גידלוש ןיב ךיא ןוא רימ ןופ רעגיצרעהטונ ןוא רעסעב זיא

 | | | .ןעקניידבָאנ ןיילא אוד טסעוו ,ןעסקַאװסױא טסעוו

 רעטלעפייווצרעפ א רע טָאה -- ..י!ריד ןופ ערעסעב ןייק ָאטינ ---

 טָאה ,ןעלסקַא ערהיא גידנָאהט ּפַאכ א ןוא ןערערט טימ ןעיירש וצ ןעביוהעגנָא

 ןופ דנעה עדנערעטיצ טימ רהיא וצ טסערּפעגוצ תוחכ עצנַאג ענייז טימ ךיז רע

 | 2 .גנוגניירטשנ

 ןוא ַאננַא טעצּפעשעגסיודא סָאה -- ! סניימ ןעבעל ,עניימ על'המשנ ---

 .טנייוועג טָאה רע איוו ,שרעדניק טנייוואוצ ךיז טָאה

 יליסַאװ ןוא רהיט איד טנעפעעג ךיז טָאה טנעמָאמ ןעניזָאד םעד ןיא

 ןוא םירט טרעהרעד ךיו ןעבָאה רהיט רעטייווצ רעד ןיא .ןיירא זיא שטיקול

 ןוא - ,טהעג רע, : ןָאהטעג גָאז א עמיטש רענעקָארשוצ א טימ טָאה אינאינ איד

 .עלעטיה רהיא ן'ַאננַא טגנַאלרעד טָאה איז

 ,טעצכולשוצ ךיז טָאה ןוא טעב ןיא ןעזָאלעגרעטנורא ךיז טָאה ַאשזָאירעס

 ןופ דנעה ענייז ןעגיוצעגבָא טָאה ַאננַא .דנעה איד טימ םינּפ םעד גידנעקעדרַאפ

 סיורא לענש זיא ןוא םינּפ ןעסַאנ ןייז טשוקעגנָא להָאמַא ךָאנ טָאה ,טכיזעג ןייז

 "רעד .ןעגעקטנַא 'והיא ןעגנַאגעג זיא שטיװָארדנַאסקעלא ייסקעלא .רהימ ןיא

 .ּפָאק םעד טניובעגנָא טָאה ןוא טלעטשעגבָא ךיז רע טָאה ,איז ג" ;נעהעז

 רעסעב זיא רע זא ,טגָאזעג סָאװ רונ טָאה איז סָאװ ,ףיורעד גידנעקוק טינ

 טציא ןהָאטעג קוק ַא טָאה איז ןעוו ןענעװטסעד ןופ ,רהיא ןופ רעגיצרעהטוג ןוא

 -גייא עלַא טימ רוגיפ עצנַאג ןייז טּפַאכעגבָארא טָאה קילב רהיא ןוא םהיא ףיוא

 ןעגעג גנורעטיברע ןוא סיוטשבא ןופ ?היפעג א טּפַאכעגנָא רהיא טָאה ,ןעטייהלעצ

 -בָארא גנוגעוועב עלענש א טימ טָאה איז .ןהוז רהיא רַאפ סורדרעפ ןוא םהיא

 ןופ ןעפָאלעגסױרא טעמב טירט עלענש טימ ןיא ןוא רעיילש םעד ןעזָאלעג

 .רעמיצ
| 

 עכלעוו ,גייצלעיּפש איד ןעמהענוצסיורא ןעזיוועב טינ וליפא טָאה איז

 ןיא םהיא רַאפ ןעבילקעגסיוא טּפַאשקנייב ןוא עבעיל לעיפ יוזא טימ טָאה איז

 .לעטָאה ןיא ךיז טימ קירוצ טכַארבעג ייז טָאה ןוא טיילק

31 

 איז טָאה ,ןהוז רהיא ןהעז וצ טעטכַאמשענג טינ טָאה אננַא קרַאטש איו

 ףיוא םעוו םהיא סימ ךיז ןעהעז עגיזָאד סָאד זַא ,טרַאוװרע טינ ןעגעווטסעד ןופ

 ןיא גנונהָאו רהיא ןיא קירוצ ןעמוקעג זיא איז ןעוו .ןעקריוו קרַאטש יוזא רהיא

 איז זיא סָאװ וצ ,ןעהעטשרַאפ טנָאקעג טינ טייצ עשביה ַא רַאפ איז טָאה ,לעטָאה

 טגָאזעג ךיז איז טָאה ",דנעלע רעדעיו ןיב ךיא ןוא ,טגידנעעג סעלא ,אי , ,ָאד

 סָאװ ,להוטש ן'פיוא טצעזעג ךיז איז טָאה ,טוה םעד גידנעמהענבָארא טינ ןוא

 |  .ןימַאק ןעבעל ןענַאטשעג זיא
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 ,דנַאלסיוא ןופ טכַארבעג ןעבָאה ייז סעכלעוו ,לעדיימ עשיזיוצנַארפ סָאד

 ףיוא טָאה איז .ךיז ןָאהטוצנָא ןענָאלשעגרַאפ רהיא טָאה ןוא ןעגננַאנעגניירא זיא
 רעד -- .רעטעּפש :טנַאןעג טָאה ןוא עטרעדנואוורעפ א ןָאהטעג קוק א רהיא
 איז טָאה -- רעטעטש -- :עעפָאק ןענניירב רע לָאז וצ ,טגערפעג טָאה יעקַאל
 .טגָאזעג

 עטצופענסיוא איד ן'ַאננַא ןענַארטעגניירא טָאה םִא עשינעילאטיא איד
 ןעמיווש וצ ןעביוהעגנָא טָאה ,דניק עטגעלפּפעג טוג ,עגניכייוו סָאד .עלעדיימ

 . ןענידרענייצנהֶא רהיא סימ גידנעלכיימש ןוא שיפ א איוו ךעלעטנעה איד טימ |
 וצ שוק א טינ ,ןָאהט וצ לעכיימש א טינ ןעוועג ךילנעמנוא זיא סע .,לעכליימ
 ןֶא ,רעגניפ א ןעלעטשסיוא טינ ןעוועג ךילגעמנוא ןיא סע ;דניק סָאד ןָאהט

 -נַאג ן'טימ גידנעגנירּפשרעטנוא ןוא גידנעשטיווק ןעּפַאכנָא ךיז לָאז סע ןעכלעוו

 ,פָאז סע עכלעוו ּפיִל ַא רהיא ןעלעטשסיוא טינ ןעוועג ךילגעמנוא } לערעּפרעק ןעצ
 ןוא : ןָאהטעג ַאננַא טָאה סעלא סָאד ןוא .לעכליימ ןיא ןעּפַאכניירא ,שוק א איו

 -עג ןוא ןעגנירּפש סע טוָאלעג ןוא דנעה איד ףיוא ןעמונעג דניק סָאד טָאה איז
 רעבָא ,ךעלדנעניובנעלע עטעקַאנ איד ןיא ןוא ךעלעקעב עכייוו איד ןיא טשוק
 סָאװ סָאד זַא ,טלעטשעגרָאפ רערהָאלק ךָאנ רהיא ךיז טָאה ,דניק סָאד גידנעהעז

 טימ ךיילנרעפ ןיא עבעיל ןייק םינ וליפא זיא טלהיפעג עלעדיימ רעד וצ טָאה איִז

 םעלַא ןיא דניק ןעניזָאד םעד ןיא .ןאשזאירעס וצ טלחימעג טָאה איז סָאו סָאד
 .ןעצרַאה ן'ראפ טּפאכרעט יוזא טינ סעּפע טָאה םסעלַא סָאד רונ ,ךילבעיל ןעוועג
 -בִא ,עבעיל ןופ תוחכ עלא טגײלעגקעװַא ןעוועג ןענייז דניק ןעטשרע םעד ףיוא

 דניל עטייווצ סָאד ; ןעשנעמ ןעטבעילעג ןייק ןופ טינ דניק ַא ןעוועג זױא סע להָאוװ
 -ייז רהיא ףיוא ןוא ןעדנעטשמוא עטסרעווש איד ןיא ןערָאבעג ןעוועג ןיוש זיא
 ןענייז סָאװ ,גרָאז ענעי ןופ לעטרעדנוה ןייק ןערָאװעג טגיײלעגקעװַא םינ ןענ

 סעֶלַא עלעדיימ ןיא זיא םעד רעסיוא .ןאשזאירעס ףיוא ןערָאװעג טגיילעגקעוװַא
 ;שנעמ רעטבעילעג א ,שנעמ 8 ןעוועג ןיוש זיא אשזאירעפ ןוא ,גנוטרַאװרע ןעווטג
 רע ,ןענַאטשרעּפ טָאה רע ,ןעלהיפעג ,ןעקנַאדעג טפּפמעקעג ןיוש ןעבָאה םהיא ןיא
 -נענַאמרעד ,טכַארטעג איז טָאה ,רהיא ןענעוו טלייהטרואעג טָאה רע ,טבעילעג טָאה
 ניבייא ףיוא םהיא טימס ןיא איז ןוא .ןעקילב ענייז ןוא רעטרעוו ענייז ךיז גיד
 סָאד ןעטכיררעפ --- ןעלאפרעפ ןוא גיטסיינ ךיוא רונ ,שיזיפ זיולב טינ טדיישוצ
 | .טינ ןיוש ןעמ ןָאק

 -עמ םעד טנעפעעג טָאה ןוא דניק סָאד םֵא רעד ןעבענעגקעװַא טָאה איז
 ןיילק ױזַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,דליב ס'אשזאירעס ןעוועג זיא סע ואוו ,ןָאילַאד
 טשימעגפיוא טָאה ןוא םובלא םוצ ןעגנַאגעגוצ ךָאנרעד זיא איז .עלעדיימ סָאד איוו
 םענעדעישרעפ ןופ רעדליב ענייז ןעכילגרעפ טָאה איז .רעדליב ענעדעישרעפ ענייז
 ,עטצעל סָאד ,ענייא ןעבילבעג זיא סע .ןעמונעגסיורא עלַא ייז טָאה איז .רעטלע
 איד ,?הוטש א ףיוא גידנעטייר ?לעדמעה סייוו ַא ןיא טציז רע איוו ,דליב עטסעכ
 רעטסעב רעד ןעוועג זיא סָאד .ליומ םורַא לעכיימש ַא ןוא טנעקלָאװרעפ ןעגיוא
 -סיורא רענניפ עלעדייא ערהיא טימ ןעמונעג טָאה איז .םינּפ ןייז ןופ קורדסיוא
 .ןעלקניוו איד ןעקורסיורא טנַאקעג טינ רעבָא טָאה ,םובלא ןופ דל.מב סָאד ןעהיצ
 -עגסיורא איז טָאה ,דנַאה םייב ןעוועג םינ זיא לערעסעטזרעיּפַאּפ ןייק איוו יױזַא
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 אנינעראק אננאה

 טימ טָאה ןוא סאשזאירעס טימ עהייר ןייא ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,דליב ַא ןעמונ
 טָאה איז סָאװ ,דליב סָאד .דליב סאשזאירעס טּפוטשעגפױרַא דליכ ןופ לעקניוו ַא
 ןיא ןערָאװעג ןעמונעגבָארַא זיא עכלעוו ,סיקסנַארוו ןעוועג זיא טצונעב וצרעד
 -עג גָאז ַא איז טָאה "! רע זיא סָאד , .ראָאה עגנַאל טימ טוה ןעדנור ַא ןיא ,םיור
 טנַאמרעד גנולצולּפ ךיז טָאה איז ןוא ,דליב סיקסנָארוװ ףיוא גידנעבעג קוק ַא ןהָאט
 גידנעהעז רעבָא .םירוכי עגיטציא ערהיא ןופ עכַאזרוא איד ןעוועג זיא סע רעוו
 ױזַא ןוא טנאקעב יוזַא ןעוועג רהיא זיא סָאװ ,טלַאטשעג עגילעדַא ,עכילנעמ ןייז
 ,םהיא וצ עבעיל ןופ סולפוצ ןעטעטרַאוװרענוא ןַא טלהיפרעד איז טָאה ,בעיל

 ענייט טימ ןיילַא ךימ סע רע טזָאלרעּפ איוו ? רע זיא אוו רעבָא ,
 טָאה ןיילַא איז זַא גידנעסענרַאפ ,ןהָאטעג טכַארט ַא גנולצולּפ איז טָאה "? םירוסי
 םהיא טקישעג טָאה איז .ןהוז רהיא טגנאלעבנא סָאװ ,ןעטלַאהעב סעלַא םהיא ןופ
 ץרַאה ןעבראטשרעפ א טימ ;ףכית רעבָא ,ןעמוק רהיא וצ לָאז רע זַא ,ןעטעב
 םהיא טעװ איז עכלעוו טימ ,רעטרעוו איד טכַארטענוצ ןוא טרַאװעג איז טָאה
 .ןעטסיורט איז סעוו רע עכלעוו טימ ,עבעיל ןופ עקירדסיוא ענעי ןוא ןעגָאז סעלַא

 טסַאג ַא טציז םהיא ייב זַא ,רעפטנע םעד טימ טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה חילש רעד |
 איז ביוא ,איז ןעגערפנָא ןעסייהעג ךיוא טָאה רע ; ןעמוק דלַאב טעװ רע זא ןוא

 "וצ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ןיוושאי טסריפ ,טסַאג א טימ ןעמהענפיוא םהיא ןָאק

 | | .נרובסרעטעּפ ןייק ןערהָאפ

 ןעטכענ טניז ןיוש ךימ טָאה רע דנערהעוו ,ןעמוק רע טעוו ןייֵלַא טינ,
 טינ ןעמוק טעוװ רע --- ןהָאטעג טכַארט ַא איז טָאה יי ןעהעזענ טינ טייצ-נאטימ

 -יוושאי טימ ןעמוק טעוו רע רונ ,ןעגָאזסיורא ץלַא ןענָאק םהיא לאז ךיא זַא ,ױזַא
 ןוא : קנַאדעג רערַאברעדנַאז ַא ןעניז ן'פיוא ףיורא רהיא זיא גנולצולּפ ןוא ."ןענ

 | | 4 ןעבָאה וצ בעיל ןערעהפיוא איז טעוװ רע ןעוו ןייז טעוװ איוו

 רהיא ךיז טָאה ,געט עטצעל איד ןופ ןעגנוריסַאּפ איד טוג גידנעטכַארטעב

 -ילקערש ןעגיזָאד םעד ןופ גנוגיטעטשעב ַא ןעהעז וצ זיא סעֶלַא ןיא זַא ,טכודעג
 ןענַאטשעג זיא רע ; זיוה וצ םינ גאטימ ןעסעגעג ןעטכענ טָאה רע .קנַאדעג ןעב
 רהיא וצ טהעג רע ;רעדנוזעב ןענהָאװ ייז ןעלָאז גרובסרעטעּפ ןיא זַא ,ףיורעד

 וצ גיוא רהיא טימ ןעביילב וצ ןעדיימסיוא ןעכוז טלָאװ רע איו ,ןיילא טינ טציא

 | | ,זייוועב ַא 'זיא ץלַא סָאד --- גיוא
 ךיא ביוא .ןעסיוו סָאד ףרַאד ךיא .ןעגָאז סָאד רימ רע ןזומ ןַאד רעבָא;

 טגָאזעג איז טָאה ,"ןהָאט לעװ ךיא סָאװ ךיוא ךיא סייוו ןַאד ,ןעסיוו סָאד ?עוװ
 טָאה איז ןוא טינ רהעמ ןיוש איז טבעיל רע זַא ,טניימעג טָאה איז .זיילַא ךיז וצ
 לָאז טסניד איד ןהָאטעג גנולק ַא טָאה איז .טגערעגפיוא רעדנוזעב טלהיפענ ךיז

 טגיטפעשעב לָאמ םעד ךיז טָאה איז ; ךיז ןהָאטרעביא ןעגנַאנעג זיא איז ןוא ןיירַא |

 ,געט עבילטע עטצעל איד רַאפ זיא סע ןעוו סלַא רהעמ ךיז ןעדיילקנא רהיא טימ
 איז סָאװ ,םעד בעילוצ רהיא ןיא ךיז ןעבעילרעפ רעדיוו רשפא טלָאו רע איו
 .ןעטסעב םַא רהיא וצ טסַאּפ סע איוו טמַאקרעּפ ױזַא זיא ןוא דיילק אזַא טנַארט

 ,גיטרַאפ ןעוועג זיא איז רעדייא ךָאנ ?עקעלג םעד טרעהרעד טָאה איז
 רונ ,רע טינ טנעגעגעב איז טָאה לָאז ןיא ןעמוקעגסיױרַא זיא איז ןעוו

 סָאװ ,דליב ס'ןהוז רהיא וצ טקוקעגוצ ךיז טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא רע .,ןיושַאי/
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 ןהָאט וצ קוק ַא טלייאעג טינ ךיז טָאה רע ןוא ,שיט ן'םיוא ןעסענרעפ טָאה איז
 ,רהיא ףיוא

 רהיא נידנעגײלקעװַא ,טגָאזעג איז טָאה -- ,עטנאקעב ןענייז רימ ==

 ,טמהעשרעפ לעסיבַא ךיז טָאה רע .דנַאה רעסיורג סניוושאי ןיא לעטנעה עניילק
 רימ -- םינּפ ןעבָארנ ןוא רוניפ רעסיורג ןייז ראפ רַאברעדנַאז ןעוועג זיא סָאװ
 גָאז ַא איז טָאה -- רעהַא טיג .סעסייר איד ייב רהָאי ןעטצעל ןופ טנאקעב ןענייז

 ןעוועג ןענייז איוו --- דליב ס'ןהוז רהיא םהיא ןופ גידנעמהענקעווַא ?לענש ,ןהָאטעג

 סעסייר איד רהֶאיֵַאה ןעהעזעג רימ ןעבָאה ייז טָאטשנא ? סעסייר עגירהָאידַאה
 ךיא ,טהעז רהיא .ןעבעל עשידנעלסיוא סָאד בעיל טינ טָאה רהיא ,תמא .,םיור ןיא
 גינייוו ךייא טימ ףךיז בָאה ךיא ?הָאוובָא ,קאמשעג רעייא סייוו ןוא ךייא ןעק

 י ,טנעגעגעב
 -- טכעלש ןעטסרהעמ זיא קַאמשעג ןיימ לייוו ,ךימ טסירדרעפ סָאד --

 .עצנַאװ עקניל איד גידנעסייברעפ ןיװשַאי טנָאזעג טָאה
 קוק ַא טָאה יקסנָארוװ זַא גידנעקרעמעב ןוא עלייוו עצרוק ַא גידנעדייר

 גנַאל ךָאנ איז טעװ וצ ןהָאטעג גערפ ַא איז ןיוושַאי טָאה ,רעגייז ן'פיוא ןהָאטעג
 ,טוה ןייז רַאפ ןהָאטעג םהענ ַא ךיז טָאה ןוא גרובסרעטעּפ ןיא ןעביילברעפ

 ניד'נהָאט קוק ַא ,טלעמוטוצ טגָאזעג איז טָאה -- גנַאל טינ ךיז טכוד ---
 .יקסנָארוװ ףיוא

 -שַאי טגָאזעג טָאה -- 3 ןעהעז טינ סע טסייה ,רהעמ ךיז רימ ןעלעוו --- |

 טסע ואוו ןוא --- יקסנָארװ וצ ןהָאטעג דנעוו ַא ךיז טָאה ןוא גידנעהעטשפיוא ןיוו
 ? גנאטימ טנייה אוד

 ָאד -- .אננַא טגָאזעג ןעסָאלשטנע טָאה -- גאטימ ףיוא רימ וצ טמוק ---

 טימ ןעהעז ךיז רהיא טעוװ רַאפרעד רעבָא ,סנערעדנַאזעב טינ סנאטימ איד ןענייז
 בעיל טינ יוזַא םענייק ײסקעלַא טָאה ןעדארעמַאקי סטנעמיגער עלַא ןופ .םהיא
 | ,ךייא איוו

 ייימש ַא טימ טרעפטנעעג ןיושַאי טָאה -- רהעז ךימ טהערפ סָאד --
 .רהעז םהיא טלעפעג ַאננַא זַא ,טקרעמאב טָאה יקסנארוװ ןעכלעוו זופ ,קעכ |

 ,םהיא רעטניה ןעבילבעג זיא יקסנָארוװ ןוא דעישבא ןעמונעג טָאה ןיוװשַאי
 ,ןהָאטעג גערפ ַא םהיא איז סָאה -- ? ךיוא ןעד אוד טסרהָאפ --
 ןוא ,טרעפטנעעג רע טָאה -- טגיטעּפשרעפ לעסיבַא ןיוש בָאה ךיא --

 !ןעגָאינא ךיד לעוװ ךיא ,הענ : ןעניװשַאי ןעירשעגכָאנ טָאה
 איד גידנעמהענבָארַא טינ ןוא דנַאה רעד רַאפ ןעמונעגנָא םהיא טָאה איז

 סָאװ ןעקנאדעג איד ןיא ךיז ייב גידנעכוז ,םהיא ףיוא טקוקעג איז טָאה ןעגיוא
 ,םהיא ןעטלאהרעפ ןענָאק וצ םוא ןעגָאז לָאז איז

 דנַאה ןייז טָאה ןוא טגָאזעג איז טָאה --- נאו סאו ףראד ךיא ,טרַאוװ ---
 בָאה ךיא סָאװ ןהָאטעג טונ טינ ד עציליטאּפ רהיא ףיוא טגיילעגפיורא
 ? גאטימ וצ ןעדַאלעגננייא םהיא

 ,לעביימש ןעגיחור ַא טימ טרעפטנעעג רע טָאה -- ןהָאטעג טוג רהעז --
 ,דנַאה רהיא גידנעשוק ןוא רענהייצ עטסעפ ענייז גידנענעפעוצ |

 ? רימ וצ ןעלהיפעגנ ענייד ןיא טרעדנעעג טינ ךיז אוד טסָאה ,ייסקעלַא --
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 בָאה ךיא ,ײסקעלַא --- דנַאה ןייז דנעה עדייב טימ גידנעקירד טגָאזעג איז טָאה --

 ? ןענַאד ןופ ןערהָאפקעװַא רימ ןעלעוו ןעוו .טרעטַאמעגסיוא ָאד ךיז
 ןיא רימ רעווש איוו ,ןעביולג טינ טסעוו אוד .ןעכיג ןיא ,ןעכיג ןיא ---

 .דנַאה ןייז ןעגיוצעגסיורא ןוא טגָאזעג רע טָאה -- ַאד ןעבעל רעזנוא ךיוא
 לענש זיא איז ןוא טנידיילעב טנָאזעג איז טָאה -- !העג ,העג ,ונ --

 םהיא ןופ קעװַא

32 

 םייהרעד ןיא ךָאנ ַאננַא זיא ,םייהַא ט"העקענמוא ךיז טָאה יקסנארווװ ןעוו
 זיא קעװַא זיא רע איוו םעד ךָאנ ךיילנ זַא ,טגָאזעג םהיא טָאה ןעמ .,ןעוועג טינ

 רהיא טימ ןעמַאזוצ זיא איז ןוא עמַאד ַא סעּפע ןערהָאפוצ ןעמוקעגנ רהיא וצ
 ; ןיהואוו גידנעגָאז טינ ןערהָאפעגקעװַא !יא איז סָאװ ,סָאד .ןערהָאפעגקעוװַא

 "רעד-|יא ךָאנ זיא איז סָאװ ,סָאד ; ןעמוקעגנ טינ רעהַא זיב ךָאנ זיא איז סָאוו ,סָאד

 . עג סָאד זיא איז ןיהואוו טנַאזעג טינ םהיא טָאה ןוא ץעגרע ןעדהָאפעג הירפ
 .עכלעוו ,גנורהיפפיוא רערַאברעדנַאז רעד טימ ןעמאזוצ ,סעלַא סָאד -- ןערהָאפ

 טימ ,ןָאט ןעכילדניירפ םעד ןיא ןוא טכיזעג רהיא ןיא טקרעמעג רעהירפ טָאה רע

 רהיא דנעה ענייז ןופ ןעסירעגסיױרַא טעמכ ןעניװשַאי רַאפ טָאה איז ןעכלעוו

 זומ רע זַא ,ןעסָאלשעב טָאה רע .ןעקניידוצכאנ טכַאמענ םהיא טָאה ,דליב סנחוז

 -עג זיא רע ןוא .ןעדיירכרוד םעד ןעגעוו רהיא טימ ךיז זומ ,גנורהעלקרע ןַא ןעבָאה

 .רהיא ףיוא טרַאוװעג ןוא ןעסעז
 טימ טכַארבעג טָאה איז רונ ,ןיילא טינ טרהעקעגמוא ךיז טָאה ַאננַא רעבָא

 -לעזעיד ןעוועג זיא סָאד .איאקסנאלבא ןיטסריפ ,דיומ עטלַא ןַא ,עטנַאט רהיא ךיז

 זיא ַאננא רעכלעוו טימ ןוא הירפ רעד ןיא ןעמוקעג רהיא וצ זיא סָאװ ,עמאד עניב

 טינ טעמכ גידנעמוקניירַא טָאה ַאננַא .,ןעכַאז ענעדעישרעפ ןעפיוקנייַא ןערהַאפענ

 ןוא טנרָאזרעפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,םינּפ סיקסנָארוװ ןופ קורדסיוא םעד טקרעמַאב

 .טפיוקעגנייא טָאה איז סָאוו ,טלהעצרעד ךעלהערפ םהיא טָאה איז ןוא ,ךילגַארפ

 -נַאלג ערהיא ןיא : סערעדנָאזעב סעּפע רָאפ טמוק רהיא ןיא זַא טקרעמענ טָאה רע

 טייקמאזקרעמפיוא עדנעגניירטשנא ןַא סעּפע ןעקרעמ וצ ןעוועג זיא ,ןעניוא עניצ

 ןוא טייקלענש עזעוורעגנ ענעי ןעוועג זיא ןעגנוגעוועב ןוא דייר ערהיא ןיא ןוא

 עבעיל ןייז ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא טרעביוצעב יוזא םהיא טָאה עכלעוו ,עיצַארג |

 .ןעקָארשעג ןוא טגיהורנואעב םהיא סָאד טָאה טציא ןוא ,רהיא וצ |

 טלעמַאזרעפ ןיוש ךיז ןעבָאה עלַא .רעיפ רַאפ טיירגנעג ןעוועג זיא גָאטימ

 -שוט ןערהָאפוצ ןעמוקעג זיא סע איוו ,רעמיצ-ססע םעניילק םעד ןיא ןהעג וצ םוא

 טָאה יסטעב ןיטסריפ .ַאננַא וצ יסטעב ןיטסריפ ןופ נַארטפיוא ןא טימ שטיוועק

 זיא איז ;ךיז ןענעגעז ןעמוקעג טינ זיא איז סָאװ ,גנונידלושטנע םוא ןעטעבעג

 וצ ןעמוק רהיא וצ לָאז איז ,ן'ַאננַא ןעטעבעג טָאה איז רעבָא ,קנַארק ןעוועג

 ןָאהטעג קוק א טָאה יקסנָארװ .רענייז א ןעיינ ןוא ןעבעיז בלַאה ןעשיווצ ןערהאפ
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 ןא ,ןענעקרעד ֹוצ ןעוועג זיא טייצ רעד ןופ גנומיטשעב רעד ןופ ;|ן'ַאננַא ףיוא
 .ןענענענעב טינ םענייק טרָאד לָאז איז ,ןעלטימ ןעמונעגרָאפ טָאה יסטעב ןיפערג
 | ,טקרעמַאב טינ רָאג איוו סע טָאה ַאננַא רעבָא

 ילעוו ןיא ,טייצ א סַארוקַא זיא סָאד סָאװ ,רחעז ךיס טסירדרעפ סע --
 .גידנעלכיימש םיוק טנָאזעג איז טָאה -- ןערהָאפ טינ ןעק ךיא רעכ

 -שוט טגָאזעג טָאה - - םורדרעפ ןעבָאה ןופרעד טעװ ןיטסריפ איד --

 .שטיוועק

 .ַאננַא טרעפטנעעג טָאה -- ךיוא ךיא ןוא ---

 טנַאזעג טָאה -- ? ןיטטַאּפ ןערעה ןערהָאפ אמתסמ .ךָאד טעוו רהיא ---
 | .שטיוועקשוט

 ןעוו ,ןערהָאפעג רשפא טלָאװ ךיא .טכערעג טייז רחיא ...?יטטַאּפ ---
 .עשזָאל ַא ןעמוקעב ןענָאק לָאז ךיא

 .שטיוועקשוט טפַאכעננָא ךיז טָאה -- ןעמוקעב ךיא ןָאק עשזָאל א --
 -- ַאננַא טגָאזעג טָאװ -- ןייז רַאבקנַאד רהעז ,רהעז ךייא טלָאװ ךיא ---

 ? ןעמַאזוצ זנוא טימ גָאטימ ןעסענעג טינ רשפא רהיא טלָאװ וצ

 .ןעלסקַא איד טימ ןָאהטעג שטעווק ַא רַאבקרעמעב םיוק טָאה יקסנָארוו
 סָאװ וצ ,סניוזא סָאד איז טוחט סָאװ ,ןהעטשרעפ וצ ןעביוהעגנָא טינ טָאה רע

 ןעדַאלעגנייא איז טָאה סָאװ ֹוצ ,ןיטסריפ עטלַא איד רעהַא טכַארבעג איז טָאה
 טקיש איז סָאװ ,טרעדנואוועג רעדנוזעב ךיז טָאה ןוא גָאטימ וצ ןע'שטיוועקשוט
 ןיא ןערהָאפ לָאז איז וא ,ןעקנייד וצ ךילגעמ רָאג זיא ? עשזַאל א ןעמהענ םהיא
 טעוו סע ואוו ,רעטַאעהט ןיא טנעמענָאבַא ס'יטטַאּפ ףיוא ןעניישרע ,דנעבָא ַאזַא
 רהיא ףיוא טָאה רע ? איז ןָאק עכלעוו ,טפַאשלעזעג עטשרעביוא עצנַאנ איד ןייז
 רעדיוו טרעפטנעעג םהיא טָאה איז רעבָא ,קילב ןעטסנרע ןא טימ ןָאהטעג קוק א
 איז ןיא גָאטימ וצ .ןהעטשרעפ טנַאקעג טינ טָאה רע ןעכלעוו ,קילב ַאזַא םימ
 -ָאק טלָאװ איז איוו יוזא רָאג סעּפע ,גידעבעל ןוא רעטנומ רעדנוזעב סעּפע ןעוועג
 שטיוועקשוט זיא גָאטימ ךָאנ .ןעניװשַאי טימ ןוא ןעשטיוועקשוט טימ ןעריטעק
 יקסנָארוװ ןוא ןערעכיור ןעגנַאנעגנָארא זיא ןיװשַאי ,עשזָאל א ןעגירק ןערהָאפעג
 רע זיא ,עלייוו א נידנעציז רעבָא .ןערעמיצ איד ןיא ךיז וצ םהיא טימ בָארא זיא
 .ַאננַא וצ קירוצ ןעמַאלעגפיורא דלַאב

 טימ טצוּפענ דיילק ענעדייז-לעה א ןיא ןָאהטעגנָא ןעוועג ןיוש זיא ַאננַא
 ַא טימ ,זירַאּפ ןיא ןעכַאמ ךיז רַאפ טזָאלעג טָאה איז סָאװ דיילק א -- טעמאז
 טָאה סָאװ ,ּפָאק |'פיוא ןעציּפש ערעייהט ,עסייוו טימ ןוא טסורב עטריטלָאק
 -גהעש רהיא ןעזיוועגסיורא טלוב רעדנוזעב טָאה ןוא םינּפ רהיא טמייזעגמורַא
 | | י- .טייה

 גידנעכוז ,טגערפענ רע טָאה -- ? רעטַאעהט ןיא עקַאט טרהָאפ רהיא ---
 | .רהיא ףיוא ןעקוק וצ םינ

 איז טָאה -- 1 ןעקָארשוצ יוזא סעּפע סָאד רהיא םגערפ סָאװ רַאפ ---
 ---טינ רהיא ףיוא טקוק רע סָאװ רַאפ ,טגידיילעב יינ סָאד ףיוא גידנעייז ,טגָאזעג
 ? ןערהָאפ טינ ךיא לָאז סָאװ רַאפ
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 ענייז ןופ גנוטיידעב איד ןענַאטשרעּפ טינ ראג איוו סעּפע טָאה איז |
 .רעטרעוו

 ןַא טגָאזעג רע טָאה -- ןעכַאזרוא ענייק ָאטינ ןענייז סע ,ךילריטַאנ ---
 .רעטנעקלָאװעגנָא

 טינ ןויכ ! א טימ ,טרעפטנעעג איז טָאה --- ךיוא סָאד ךָאד ךיא גָאז -- |
 .ןָאט ןייז ןופ עינָאריא איד גנידנעהעטשראפ

 ,טגָאזעג רע טָאה -- ? ךייא טימ זיא סָאװ ! ןעליוו סעטָאג םוא ,ַאננַא ---
 ,טדערעג ןַאמ רעד רהיא וצ טָאה לָאמַא איו יוזא ךיוא ,איז גידנעקעוו

 ? ךימ רהיא טגערפ סָאװ ןענעוו ,טינ העטשרַאפ ךיא ---
 .ןערהָאפ טינ טרָאט רהיא זא ,טסייוו רהיא ---
 ןערהָאּפעג זיא ַארַאװרַאװ ןיטסריפ .ןיילַא טינ רהָאפ ךיא ? סָאװ רַאפ ---

 .ןעמַאזוצ רימ טימ טרהָאפ איז .ךיז ןעהיצנָא
 ,רעטלעפייווצרעפ א ןעלסקַא איד טימ ןָאהטעג שטעווק א טָאה רע
 .ןעביוהעגנָא ןעוועג רע טָאה -- ....טינ ןעד רהיא טסייוו רעבָא --
 --- ןָאהטענ יירשעג א טעמכ איז סָאה ! ןעסיוו טינ רעבָא ?יוו ךיא --

 ,ןיינ ? ןָאהטעג בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןופ הטרח ןעד ךיא בָאה .ןעסיוו טינ לי ךיא
 טלָאװ ,גנַאפנָא ןופ רעדיוו ןָאהט וצ ןעמוקעגנסיוא טלָאװ סע ביוא ןוא .ןיינ ןוא ןיינ
 זיא ,ךייא רַאפ ןוא רימ רַאפ ,זנוא רַאפ .ןָאהטעג טינ שרעדנַא ךיוא טציא ךיא

 -רוא ערעדנַא ןייק .ןערעדנַא םעד רענייא רימ ןעבעיל וצ : סנייא זיולב גיטכיוו
 ןעהעז ןוא טרעדנוזעגבא סעּפע ָאד רימ ןענהָאװ סָאװ רַאפ .ןייז טינ ןענָאק ןעכַאז
 ץֶלַא זיא רימ ןוא ךיד בעיל ךיא ? ןערהָאפ טינ ךיא רָאט סָאװ רַאפ ? טינ ךיז
 רעדנוזעב סעּפע ןעבָאה ןעניוא ערהיא ןוא שיסור ףיוא טגאזעג איז טָאה --- סנייא
 טינ ךיז טסָאה אוד דונ בוא --- םהיא ףיוא גידנָאהט קוק א ןָאהטעג ץנַאלג א
 ? טינ רימ ףיוא סעּפע אוד טסקוק סָאװ רַאפ .טרעדנעענ

 טייקנהעש עצנַאג איד ןעהעזעג טָאה רע .טקוקעג רהיא ףיוא טָאה רע
 ,טסַאּפעג ױזַא לָאמ עלַא רחיא טָאה סָאװ ,םויטסאק רהיא ןופ ןוא םינּפ רהיא ןופ
 -פיוא םהיא .ץנַאגעלע איד ןּוא טייהנהעש עניזָאד איד דארג טָאה טציא רעבָא
 .טגערעג

 טעב ךיא רעבָא ,רהיא טסייוו סָאד ,ןערעדנע טינ ךיז ןָאק ?היפעג ןיימ ---
 ףיוא טלָאהרעדיװ רע טָאה -- ךייא טעב ךיא ,ןערהָאפ טינ טלָאז רהיא ךייא
 | ,קילב ןיא טיײקטלַאק טימ רונ עמיטש ןיא השקב רעכילטרעצ ַא טימ זיוצנַארפ

 ןופ טײקטלַאק איד זיולב טָאה איז ,טרעהעג טינ רעטרעוו איד טָאה איז

 : גנוגערפיוא טימ טרעפטנעעג טָאה ןוא ןעהעזעג קילב
 .ןערהַאפ טינ ךיא רָאט סָאװ רַאפ ןערהעלקרע ךייא טעב ךיא ןוא --

 ךיז טָאה רע --- ...סָאד ןעכַאזרוארעפ ךייא ןָאק סָאד ?ייוו רַאפרעד ---

 ,טלעמַאטשוצ
 ןעריטנעמארּפמָאק טינ טעוװ ןיװשַאי .טינ ךַאז ןייק העטשרַאפ ךוא ---|

 טמוק טא ןוא .ערעדנַא ןופ רעגרע טינ ןפוא םושב זיא אראווראוו ןיטסריפ ןוא

 - | .עקַאט איז
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38. 

 טעמכ ,סורדרעפ ןַאגנַא ןענעג טלהיפעג יקסנָארוװ טָאה לָאמ ןעטשרע םוצ
 להיפעג עניזָאד סָאד .ענַאל רדיא ןהעטשרַאפ טינ ענשימוא רהיא רַאפ טייקזייב

 ןעקירדסיוא טנָאקעג טינ רהיא טָאה רע סָאװ ,ןופרעד טקראטשרעפ ךָאנ ךיז טָאה
 רע סָאװ ןעפָא טגָאזעג רחיא טלָאװ רע ןעוו .סורדרעפ ןייז ןופ עכַאזרוא איד
 םויטסאק ןעניזָאד םעד ןיא : סעדנענלַאפ טנַאזעג רהיא רע טלָאװ טכַארטעג טָאה
 סָאד --- רעטַאעהט , 8 ןעניישרע וצ ןיטסריפ רעטסואוועב ןעמעלַא רעד טימ ןוא
 - -נעיורפ רענעקנוזעג ַא ןופ ענַאל איד סלא עגַאל רהיא ןענעקרענַא זיולב טינ טסייה
 -בִא גיבייא ףיוא .ה .ד ,גנורעדַאפסיורא ןַא טלעוו רעד ןעכַאמ ךיוא רונ ,רעמיצ
 .טפַאשלעזעג רעד ןופ ךיז ןעסייר

 טינ סָאד איז ןָאק איוו רעבָא , .ןענָאז טנָאקעג טינ סָאד רהיא סָאה רע
 רע .טנערפעגנ ךיז רע טָאה .?רָאפ סנױזַא רהיא ןיא טמוק סָאװ ןוא ,ןהעטשרַאפ

 טקעּטסער ןייז טרענעלקרעפ ךיז טָאה טייצ רעבלעזרעד ןיא ןזַא ,טלהיפעג טָאה

 ,טייהנהעש רהיא ןופ גנונעקרענא איד טרעסערגרַאפ ךיז טָאה סע ןוא רהיא רַאפ

 ןוא ןערעמיצ ענייז ןיא טרהעקענקירוצ ךיז רע טָאה רעטנעקלָאװעגנָא ןַא
 "רעצלעז טימ קאינָאק ןעקנורטעג טָאה רעכלעוו ,ןעניװשַאי ןעבעל ךיז גידנעצעז
 .עגניבלעזסָאד ןעגנַאלרעד ךיוא ךיז ןעסייהעג רע טָאה ,רעסאוו

 דרעפ רעטוג א זיא סָאװ ."ןעניטכעמ , סיקסווָאקנאל ןע
 ףיֹוא גידנהָאט קוק ַא ןיושַאי טגָאזעג טָאה -- ןעפיוק וצ םהיא ריד הטַאר ךיא ןוא
 יוזא טינ םהיא ייב זיא לייהט רעטשרעטניה רעד --- רבח ןייז ןופ םינּפ ןעזייב םעד

 ,טינ ערעסעב ןייק ףרַאד ןעמ --- ּפָאק רעד !ןוא סיפ איד רַאפרעד רעבָא ,טוג
 ,יקסנַארוװו טרעפטנעעג טָאה -- ןעפיוק םהיא לעוװ ךיא זַא ,ןעכער ךיא ---
 -רעד ןיא רעבָא ,טריסערעטניא םהיא טָאה דרעפ ןענעוו ךערּפשעג סָאד

 -נעליוו טינ ךיז טָאה ,ןַאננַא ןעסעגרַאפ טינ טונימ ןייק ףיוא רע טָאה טייצ רעבלעז
 .רענייז ן'פיוא טקוקעג טָאה ןוא רָאדיראק .ןיא טירט איד וצ טרעהענוצ גיד

 ןערהָאפעג ןענייז ייז זַא ,ןעדלעמ ןעסייהעג טָאה ַאנוועידַאקרא ַאננַא --
 | | .רעטַאעהט ןיא

 קאינָאק לעזעלג סָאד גידנעסיגניירַא ,ןהָאטעג ביוה ַא ךיז טָאה ןיװשַאי
 ןייז | ןעליּפשוצ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ןעקנורטעגסיוא לענש טָאה ,רעצלעז איד ןיא
 ,קאר

 רעטנוא גידנעלכיימש טגָאזעג רע טָאה -- ? רימ ןערהָאפ ,סָאוו ,ונ ---
 -נָארװ ןופ עכַאזרוא איד טהעטשרַאפ רע זַא ,טימרעד גידנעזייוו ןוא סעצנָאװ איד
 .גיטכיוו רַאפ טינ סָאד טלַאה רונ ,טייקגיד'הרוחש-הרמ סיקס

 .יקסנָארוו טרעפטנעעג רעטסניפ טָאה -- ןערהָאפ טינ ?עוװ ךיא ---
 .ןעהעזרעדיוו ףיוא ,ונ .ןעכָארּפשרעּפ בָאה ךיא ,ןערהָאפ ףרַאד ךיא ןוא ---
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 --ץַאלּפ סיקסינסארק םהענ .עשזאל א ןיא טינ ןעציז וצ ןערהָאפוצ םוק רשפא ןוא
 .גידנעהעגסיורא ןיװשַאי טגָאזעג טָאה

 | .טגיטפעשַאב ןיב ךיא ,ןיינ ---
 ַא טָאה ,"רעגרע ְךָאנ זיא יורפדַא-טינ טימ ,הרצ ַא זיא יורפ ַא טימ

 ,לעטָאה ןופ גידנעהעגסיורא ,ןיװשַאי ןהָאטעג טכַארט
 ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ןענַאטשעגפיוא זיא ,ןיילַא ןעבילבעג זיא יקסנָארוװ

 ,,.יטטאּפ ןופ דנעבא רעטרעפ רעד ? סָאװ זיא טנייה , : רעמיצ ןרעביא ןהעגוצמורַא/
 סָאד .סיוועג ךיוא טרָאד ןיא עמַאמ איד ןוא ,יורפ ןייז טימ טרָאד זיא רָאגעי

 ןיירא סיווענ איז זיא טנעמָאמ םעד ןיא .טרָאד זיא גרובסרעטעפ ץנַאג זַא ,טסייה ||

 רַאפ ךיז ןעזיוועג ןוא לעטנַאמ-רעטופ םעד ןעמונעגבָארַא טציא טָאה ,עשזאל ןיא
 ךיז רע טָאה -- ....ַארַאװרַאװ ןיטסריפ ,ןיושַאי ,שטיוועקשוט .טפַאשלעזעג רעד
 ךיא בָאה ?רימ טימ זיא עשזיסָאװ ןוא --- ןעקנַאדעג ענייז ןיא טלעטשעגרָאפ

 ? רעטעהט?הָאװ רחיא ןייז וצ ןעשטיוועקשוט ןעבענעגרעביא ךיא בָאה רעדָא ,ארומ
 ןעלעטש ךימ איז לָאז סָאװ רַאפ ןוא ..,םוד ,םוד ,ןעקוק טינ ףיורעד לָאז ןעמ איוו
 ,דנַאה רעד טימ גיד'נהָאט ךַאמ ַא ןהָאטעג גָאז ַא רע טָאה "7? ענַאל ַאזַא ןיא

 ,פעשיט םעד ןהָאטעג סיוטש א רע טָאה גנונעוועב רעניזָאד רעד טימ

 טָאה ןוא רעסַאוװ-רעצלעז ןוא קַאינָאק שַאלפ איד ןענַאטשעג זיא סע ןעכלעוו ףיוא
 -ַאכרעטנוא טלעוועג טָאה רע ;רעשעלפ איד ןעפרָאװענמוא טינ רעיש טימרעד
 סָאד ןהָאטעג סיוטש ַא גנוקניירק טימ טָאה ,ןעזיוועב טינ רעבָא טָאה ייז ןעּפ
 .ןהָאטעג גנולק ַא טָאה ןוא סופ ן'טימ לעשיט

 ךיז ןהָאטעג רעזייב ַא רע טָאה -- ןענעיד רימ ייב טסליוו אוד ביוא --|

 .ךַאז ןייד ןעקניידעג אוד טספרַאד -- רענידרעמאק ןעדנעמוקניירַא םעד ףיוא

 ! ףיוא סָאד םיור .ןייז טינ ָאד רימ לָאז סָאד
 -ענ ךיז טָאה , גידלוש טלהיפעג טינ ךיז סָאה רעכלעוו ,רענעיזרעמַאק רעד

 ןייז ןופ טָאה ןוא ץירּפ ן'םיוא ןהָאטעג קוק א רעבָא טָאה ,ןערעפטנערעפ טלעוו
 ןעניובעגסיוא לענש ךיז טָאה רע ; ןעגייווש זיולב ףרַאד ןעמ זַא ,ןענַאטשרעפ םינפ
 ןוא ךַאלועלג עצנַאנ ןוא ענעכַארבוצ איד ןעביילקפיוא ןעביוהעגנָא טָאה ןוא

 | .ךיּפעט ןופ ךעלשעלפ
 ןוא ןעמַארפיוא יײקַאל םעד ןיירא קיש ,טייברא ןייד טינ זיא סָאד ---

 | | ,קַארפ ןיימ ןָא רימ טיירג

 -ַאעהט ןיא ןיירא זיא יקסנָארװ ןעוו ,ןעיינ בלַאה רענייז א ןעוועג זיא סע

 רעניד-לעּפַאק רעקניטלַא רעד .גנַאג ןעטכער ןיא ןעוועג זיא ?לקַאטקעּפס רעד .רעט

 םהיא טָאה ,םחיא גידנענעקרעד ןוא רעטופ םעד יקסנָארװ ןופ ןעמונעגבָארַא טָאה
 ןייק ןעמהענ וצ טינ ןעהטַארעג םהיא טָאה ",טכיולכרוד רעייא , ךיילנ ןעמורעגנָא
 רענייק זיא רָאדיראק רעגיטכיל םעד ןיא "! רָאדָאיפ , ןהָאט יירשעג ַא רונ רעמינ
 איד ףיוא סרעטופ טימ ןעייקאל ייווצ טימ רעניד-לעּפאק םעד רעסיוא ןעוועג טינ
 ךיז ןעבָאה ריהט רעטכַאטרעפ רעד ךרוד ריהט רעד ייב ךיז גידנערעהוצ ,דנעה
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 -רא ןופ אטאקאטס גנודינַאּפמָאקַא עניטכיזרָאפ רעד ןופ ןעגנַאלק איד טרעהעג
 -קיזוופ א טדערענסיורא ךילטייד טָאה עכלעוו ,עמיטש-ןעיורפ ןייא ןוא רטסעק
 איד ןוא ,רעניד-לעּפאק םעד גידנעזָאלכרוד טנעפעעג ךיז טָאה ריהט איד .עזַארפ
 .רעביא טָאה ?ַאניפ רעד טרעהענ ןיוש ךיז טָאה סע רעכלעוו ןופ ,עזַארפד-קיזופ
 טכאמרעמ קירוצ ףךיילנ ךיז טָאה רהיט איד רעבָא ,רעהעגנ ס'יקסנָארוװו טשַאר
 םעד ןופ רונ ,לַאניפ ןופ עדנע עמַאס איד טרעהעג טינ ןיוש טָאה יקסנָארוװ ןוא
 .עדנע איד זיא סָאד זַא ,טכואוועג רע טָאה זואלּפא ןעדנרענוד

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,לַאז רעטַאעהט םעד ןיא ןעגנַאנעגניירַא זיא רע ןעוו
 ץֶלַא ךָאנ ךיז טָאה ,ןעּפמָאלדזַאנ איד ןופ ןוא רעטכיילגנעה ןופ ןעטכיולעב-לעה

 ןענַאטשעג זיא ענעצס רעד ףיוא .ןעטנעמסידָאלּפא איד ןופ שיור רעד טרעהעג
 -נַאילירב איד טימ ןוא ןרעטלוש עטעקַאנ ערהיא טימ גידנעצנעלנ ,ןירעגניז איד

  ףליה רעד טימ ,טלעמאזענ טָאה איז ; גידנעלכיימש ןוא ךיז גידנעגיינרעפ ,ןעט
 ,ןעטעקוב-ןעמולב איד ,דנַאה ן'רַאפ ןעטלַאהעג איז טָאה רעכלעוו ,רָאנעט םעד ןופ
 טציא זיא איז ;ענהיב רעד ןופ דנאר ן'רעביא םעווקעבנוא ןעלַאפעג ןענייז עכלעוו
 רעכלעוו ,ענהיב ןעבעל ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,ןררעה ַא וצ ןעננַאגעגוצ
 עצנַאג סָאד ןוא -- ְּךַאְז ַא סעּפע טימ ןוא חנעה עגנַאל טימ ןעגיוצעג ךיז טָאה
 ןעסירעג ,טנעװַאב ,טלעמוטעג ךיז טָאה סעשזאל איד ןופ ,רעטראּפ ןופ םוקילבוּפ
 .ןעירשעג ןוא טשטַאּפענ ,סיוארָאפ ךיז

 איד ןעבענרעביא ןעפלָאהעג לעקנייב ןעכיוה ןייז ןופ טָאה טנעגיריד רער

 ן'זיב ןעננַאגעגוצ זיא יקסנָארװ .ךוטזלַאה ןעסייוו ןייז טכיררעפ טָאה ןוא הנתמ
 .ןעקוקמוא ןעביוהעגנָא ךיז סָאה ןוא טלעטשעגבָא ךיז טָאה ,רעטראפ ןופ ןעטימ
 ףיוא טייקמאזקרעמפיוא טלהָאצעג ,זיא סע ןעוו רעדייא רענינייוו רע טָאה טנייה
 סעֶלַא סָאד ףיוא ,רעדורעג ןעניזָאד םעד ףיוא ,ענהיב רעד ףיוא ,ענימורַא סָאד

 -נוא ױזַא ןעוועג םהיא רַאפ טציא זיא ןוא טנאקעב ױזַא ןעוועג זיא םהיא סָאװ
 ,רעטַאעהט ןעטקאּפענרעביא ַא ןיא רעיושוצ ןופ עדאמס עטנוב ַא ; טנַאסערעטניא

 ןערעציפַא סעפע טימ סעשזאל איד ןיא ןעמַאד עניבלעזיד ,רעמיא איוו
 -ןעדעישרעפ עכלעוו סייוו טָאג עניבלעזיד ; סעשזאל איד ןופ דנורג רעטניה ןיא

 רעד ףיוא עסַאמ עניצומש עניבלעזעיד ; קער ןוא ,ןערידנומ ןוא ,ןעיורפ עטרילָאק
 ןעשנעמ א ןעוועג רשפא ןענייז עסַאמ רעצנַאג רעגיזָאד רעד ןיא ןוא ,עערעלַאג
 ןעסיזַאא עניזָאד איד ףיוא ןוא .ןעיורפ א רענעמ ע כ י 7 ק ר יו גיצרעפ
 -ערטעגניירא ךיילג ןיא ןוא טייקמאזקרעמפיוא טלהָאצעג ךיילג יקסנָארוװו טָאה

 0 .ןעגנוהיצעב ןיא ייז טימ ןעט
 טינ ,םוראד ןוא ןעמוקענניירא זיא רע ןעוו ,טגידנעענ ךיז טָאה טקַא רעד

 רעטשרע רעד זיב ןעגנַאנעגוצ רע זיא ,עשזאל ןיא רעדורב ןייז וצ גידנעהעגניירַא
 -רעד םהיא טָאה רעכלעוו ,ןיקסווָאכופרעס טימ טלעטשעגבָא ךיז טָאה ןוא עהייר
 ,לעכיימש א טימ ןעפורעגוצ םהיא טָאה ןוא ןעטייוו ןופ ןעהעז

 טקוקעג טינ ענשימוא טָאה רע ;ןעהעזעג טינ ַאננַא ךָאנ טָאה יקסנָארוװ
 ואוו טסואוועג ןעקילב עלעיפ ןופ ננוטכיר רעד ןופ רעבָא טָאה רע .טייז רהיא ןיא
 ; טכוזעג טינ איז טָאה רעבָא ,טקוקעגמוא טקרעמעבנוא ךיז טָאה רע .זיא איז
 ייפקעלא טכוזעג ןעגיוא ענייז טימ רָאג טָאה ןוא עטסגרע סָאד טעטרַאװרע סָאה רע
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 םעד שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןיא קילג ןייז ףיוא .,ןעשטיווָארדנַאכקעלַא

 יי - .רעטַאעהט ןיא ןעוועג טינ דנעבַא

 םהיא טָאה -- !ןעבילבועפ זיא ריד ןיא סעשירעטילימ גינייוו איוו ---

 זיא סעכלעזַא סעּפע ,רעלטסניק ַא ,טַאמָאלּפיד ַא --- יקסוואכופרעס טגָאזעג

 | | . .ריד ןיא

  .ַא ןהֵאטעגנָא ךיא בָאה ,םיהַא טרהעקעגקירוצ ךיז בָאה ךיא ןעוו ,אי --

 .  -ֿפקָאניב ןייז גירנעמהענסיורא םַאזגנַאל ,יקסנָארוװו טרעפטנעעג טָאה --- סַארפ

 ןופ קירוצ ּךיִז רהעק ךיא ןעוו .אנקמ ריד ךיא ןיב אוד טסהעז ןיירעד ---

 -לעסקא איד ףיוא ןהָאטעג זייוו ַא טָאה רע --- עגיזָאד סָאד ןָא והט ןוא דנַאלסיוא

 .טייהיירפ ןיימ רַאפ ךילסורדרעפ רימ טרעוו --- ןעטנאכ

 -עטילימ סיקסנָארװ ןופ ןעוועג שאימ גנַאל ןיוש ךיז טָאה יקסווָאכופרעס |

 !עוועג טציא זיא ןוא לָאמַא איוו טבעילעג רעבָא םהיא טָאה רע ,טייקניטעהט עשיר

 | | | | | .ךילבעיל רעדנוזעב םהיא וצ
 .טקַא ןעטשרע םעד טגיטעּפשרַאפ טסָאה אוד סָאוװ ,עדַאש ---

 לקָאניב ןייז טלעטשעגנַא טָאה ,רעיוא ןייא טימ טרעהעג טָאה יקסנָארוװ |

 -רויט ַא ןיא עמַאד ןייא ןעבעל .סעשזאל איד טקוקעב טָאה ןוא שזאטעלעב ן'פיוא

 ןעצלָאטש סַאננַא ןעהעזרעד יקסנָארװ טָאה ,ןעקניטלַא ןעטַאװעכילּפ א ןוא ןאב

 ןופ םהַאר ַא ןיא עדנעלכיימש ַא ,טייקנהעש רעדנעשַאררעביא רהיא טימ ,ּפָאק |

 טדערעג טָאה ןוא טרהעקעגמוא-בלַאה ןוא טנערָאפ וצ איז זיא ןעסעזעג .ןעציּפש

 ןעלסקַא עטיירב ןוא ענהעש איד ףיוא ּפָאק רהיא ןופ גנולעטש איד .ןעניװשַאי טימ

 ןעצנַאג ןופ ןוא ןעגיוא ערהיא ןופ ץנַאלג רעטנערעגפיוא-ןעטלַאהעגקירוצ רעד ןוא

 ן'פיוא ןעהעזעגסיוא ױזַא טקנוּפ ךיוא טָאה איז איוו טנַאמרעד םהיא טָאה ,םינּפ

 עגיזָאד איד טריּפשעג שרעדנַא רָאג טציא רעבָא טָאה רע .עװקסָאמ ןיא לאב

 ,ןעוועג טינ סעלופסינמייהעג ןייק טציא זיא רהיא וצ ?היפעג ןייז ןיא .טייהנהעש

 יא ,םהיא ןעגיוצענוצ יא טייצ רעבלעזרעד ןיא טייהנהעש רהיא טָאה םורַאד ןוא

 -רעד סָאה יקסנָארװ רעבָא ,טייז ןייז ןיא טקוקעג טינ טָאה איז .םהיא טנידיילעב

 | .ןעהעזעג ןיוש םהיא טָאה איז זַא ,טלהיפ

 טָאה ,לקָאניב ןייז טייז רענעי ןיא טלעטשעגנָא רעדיוו טָאה יקסנָארוװ ןעוו

 -ַאננוא טכַאל .טיור רעדנוזעב סעּפע זיא ַארַאװרַאװ ןיטסריפ איוו טקרעמעב רע

 ַאננַא ;עשזאל רעטרַאבכַאנעב רעד וצ םוא עלייוו עדעי ךיז טקוק ןוא ךילריט |

 ןעטיור םעד ןָא םהיא טימ גידנעּפאלק ןוא רעכעפ רהיא טגיילעגפיונוצ טָאה רעבָא

 ןעהעז טינ םינּפא ליוו ןוא טינ טהעז רעבָא ,ץעגרע וצ סעּפע ךיז טקוק ,טעמאז

 "עג זיא םינּפ סניװשַאי ףיוא .עשזאל רעטרַאבכַאנעב רעד ןיא ךיז טוהט חי .ָאוו

 "רַאפ טגעלפ רע ןעוו ,םינּפ ןייז ףיוא ןייז טגעלפ רעכלעוו ,קורדסיוא רענעי ןעוו
 טָאה ןוא עצנאוו עקניל ןייז ?יומ ןיא ןעסיברעפ רעטייוו ץלַא טָאה רע .ןעלעיּפש

 | | .עשזאל רעטרַאבכַאנעב רעד ףיוא טקוקעג ךעלמורק

 .סווָאכאטאראק איד ןעסעזעג ןענייז סקניל וצ עשזָאל רעגיזָאד רעד ןיא
 ןעװעג ייז טימ זיא ַאננַא זַא טסואוועג טָאה ןוא טנעקעג ייז טָאה יקסנָארוװ

 . רהיא ןיא ןענַאטשעג זיא ,לעבייוו עניילק ערעגָאמ ַא ,אוואסאטאראק .טנַאקעב

 -לעוו ,ענירעלעּפ רהיא גידנהָאטנָא ,ן'ַאננַא וצ טרהעקעגמוא ןעקור ן'טימ עשזָאל
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 זייב ןוא ךיילב ןעוועג ויא םינּפ רהיא .טגנאלרעד רהיא טָאה ןַאמ רעד עכ |
 -ילּפ ,רעקיד ַא ,ןוָאסאטאראק .טייהרעטנערעגפיוא סעּפע טדערעג טָאה איז ןוא
 טכוזעג טָאה ןוא ן'אננַא וצ ךיז טקוקענמוא עלייוו עדעי טָאה ,ררעה רעטַאוװעכ
 ,םהיא גידנעקרעמעב טינ ענשימוא םינּפ ַא ,ַאננַא רעבָא .יורפ ןייז ןעגיחורעב וצ

 ,םענעגיױבעגנָא סניוושאי וצ סעּפע טדערעג קירוצ ףיוא ךיז גידנערהעקּפָא טָאה
 םוצ ךיז נידנעניינרעפ טינ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ווָאפאטארַאק .ּפָאק םענעריושעג
 .גידייל ןעבילבעג ןיא עשזָאל איד ןוא ,דעישבָא

 ןעשיווצ ןעמוקעגרַָאפ זיא ךילמענ סָאװ ןענַאטשרעּפ טינ טָאה יקסנָארוװ
 -רָאפ ןיא סעּפע זַא ןענאטשרעפ טָאה רע רעבָא ,סווָאסאטאראק איד ןוא אננא
 ןוא סריסַאּפ טָאה סעּפע זַא גידנעסיוו .ן'ַאננַא ראפ סעדנעגידיילעב ןעמוקעג

 ןוא טייקניהורנוא עכילנייּפ ַא טלהיפעג יקסנָארװ טָאה ,סָאװ גידנעסיוו טינ
 רעדורב ןייז וצ ןיירא רע זיא ,םעד ןענעװו סעּפע ךיז ןענידנוקרע וצ גידנעכַאה
 ןייז ףיוא ןעסיוטשעגנָא ךיז רע טָאה רעטרָאּפ ןופ גידנעהעגסיורַא .עשוָא?ל ןיא
 עטנַאקעב ייווצ טימ ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,רידנַאמָאק-סטנעמיגער םענעזעוועג
 סנינערַאק טנַאמרעד סָאה ןעמ איו טרעהעג סָאה יקסנָארוװו ,טדערעג טָאה ןוא
 נָא טעּפמיא טימ טָאה רידנַאמָאק רעד איו טקרעמעב טָאה רע ןוא ,ןעכָאנ
 .ףיוא ןהָאטעג קילב ןעגיטיידלעיפ א טָאה ןוא יקסנָארװו ןעמָאנ םעד ןעמורעג

 | | ,עדנעדייר איד
 ןענָאק ריס 4 טנעמיגער םעד ךוזעב א עשזדעוו ונ : יקסנָאדוװ ,א/ -- | -י

 ,רידנאמאק-סטנעמיגער רעד סגָאזעג טָאה -- טייצלהָאמ א ןהָא ןעזָאלבָא טינ ךיד

 -- לתָאמ שרעדנַא ןַא ,טייצ גונעג ןעבָאה טינ לעװ ךיא ,עדַאש ---
 .עשזָאל ס'רעדורב םעד וצ ּפערט ן'פיוא ןעפָאלעג זיא ןוא יקסנָארוװ טנָאזעג טָאה

 סרעדורב םעד ןיא ןעוועג זיא ,רעטומ ס'יקסנָארוװו ,ןיפערג עטְלַא איד
 ,רָאדירָאק ןיא טנעגעגעב םהיא ןעבָאה אניקאראס ןיטסריפ טימ איראוו .עשזָאל

 רהיא טננַאלרעד איראוו טָאה ,רעטומ רעד וצ אניקאראס ןיטסריפ גידנעטיילנעב
 סָאד ןעגעוו ןעדייר ןעביֹוהעגנָא םהיא טימ ךיילג טָאה ןוא רעגָאװש םעד דנַאה

 רהיא טָאה רע איוו ,ןענָארטוצ ןעוװעג זיא איז .טריסערעטניא טָאה םהיא ספָאװ
 .דנַאטשוצ אזא ןיא ןעהעזענ ןעטלעז

 -אראק םַאדַאמ ןוא ךיִליישבא ןוא גירעדינ ןיא קָאד זַא ןיפעג ךיא ---

 איז טָאה -- ...אנינערַאק םַאדַאמ .טכער ןייק טַאהעג טינ טָאה אוואסאט
 | | .ןעביוהעגנא

 .טינ ךאז ןייק סייוו ךיא ? סָאװ רעבָא ---
 /? טרעהעג טינ טסָאה וד ,איוו ---

 רעד ןערעהרעד םעד ןענעװ לע ךיא זַא ,ךָאד טסחעטשרעפ אוד ---
 | | .רעטצעג

 -אראק איד איו ,סינעפעשעב ערעזייב ַא ןעניפעג ןעד ןעמ ןָאק --
 | ! אווָאסאט

 | ? ןהָאטעג איז טָאה סָאװ רעבָא --

 .אנינערַאק טגידיילעב טָאה איז ...טלהעצרעד ןַאמ ןיימ טָאה רימ ---
 ןוא ,עשזָאל ןופ דנאר ן'רעביא רהיא טימ ןעדייר ןעביוהעגנָא טָאה ןַאמ .רהיא
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 טָאה איז ןזַא ,טגָאז ןעמ .ענעצס ַא טלעיּפשענפיוא םהיא טָאה אוואסאטאראק
 ..סיורא זיא ןוא אנינערַאק וצ רעטרעוו עדנעגידיילעב סעּפע טגָאזעג

 ,אניקאראס ןיטסריפ טגָאזעג טָאה --- ךייא טפור ַאמַאמ רעייא ףארג --
 .עשזַאל ןופ רהיט ןופ גידנעקוקסיורַא

 ,רעטומ איד טגָאזעג םהיא טָאה -- ריד ףיוא ץלַא טרַאװ ךיא ןוא ---

 .טינ ראג ךיד טהעז ןעמ -- גידנעלכיימש טפאהסַאּפש
 טגָאזעג רע טָאה -- ךייא וצ ןעגננַאגענ ןיב ךיא ,אמאמ ,דנעבא טוג --
 טָאה -- ? אנינעראק םַאדַאמ וצ ןיירא טינ אוד טסהעג סָאװ רַאפ ---

 זיא סע -- ןעטָארטענבָא טָאה אניקאריס ןיטסריפ ןעוו םהיא טגָאזעג רעטומ איד

 .ןיטטַאּפ ףיוא ןעמ טסענרַאפ רהיא רעביא ,?ענָאיצַאסנעפ רהעז ךָאד
 טינ םעד ןעגעוו רימ וצ טלָאז רהיא ,ןעטעבענ ךייא בָאה ךיא ,אמַאמ ---

 ,טנעקלָאװעגנָא טרעפטנעעג רע טָאה --- ןעדייר
 .ןענָאז עלַא סָאװ ,סָאד גָאז ךיא ---
 -רעוו { עכילטע זיוֿפב טגָאזעג טָאה ,טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה יקסנָארוװ

 םהיא טָאה עשזאק ןופ רהיט ןיא .סיורא זיא ןוא אניקאראס ןיטסריפ רעד רעט
 .רעדורב רעד טנעגעגעב

 ע סואימ ַא רַאפ סָאװי --- רעדורב רעד טגָאזעג טָאה -- ! ײטקעלַא ,א --
 טלעוועג סָאװ-רונ סָאד בָאה ךיא ..,סעלַא זיא סָאד ,לעכייוו עמוד ַא ! עטכישעג
 | | .ןעמַאזוצ ןהענ רימָאל .רהיא וצ ןהעג

 ןעגנַאגעג טירט עלענש טימ זיא רע ,טרעהענ טינ םהיא טָאה יקסנָארוװ
 טסואוועג טינ טָאה רעבָא ,ןהָאט סָאװ ףרַאד רע זַא ,טלהיפעג טָאה רע } ; רעטנורַא
 איז ןענופעג רע טָאה עשזאל ןעבעל .ןַאננַא וצ ךיילג ןעגנַאגעג זיא רע ,סָאװ

 .ךערּפשעג א ןיא ןעוואמערטס טימ גידנעהעטש
 .רהיא טגָאזעג רע טָאה -- ןערָאנעט ןייק רהעמ ָאטינ --
 גידנעסירג טלעטשעגבָא ריז טָאה ןוא טסירגעג רהיא טָאה יקסנָארוװ

 | .ןעווָאמערטס
 -עג טינ טָאה ןוא ןערהָאפוצ ןעמוקעג טעּפש ,ךיז טכוד ,טייז רהיא ---

 איו ,גידנעסַאּפש ,ןיקסנָארוו וצ טגָאזעג אננא טָאה -- עירַא עטסעב איד טרעה

 .,טכודענ ךיז טָאה םהיא
 גידנעקוק גניירטש טגָאזעג רע טָאה -- ןיבמ רעטכעלש א ןיב ךיא ---

 .רהיא ףיוא
 = לעכיימש ַא טימ טנָאזעג איז טָאה -- ןיוושַאי טסריפ איוו .רָאנ ---

 .ךיוה וצ טגניז יטטַאּפ זַא ,ןייא טניפעג רעכלעוו
 טָאה איז .ןָאהטעג רעטיצ א םינּפ רענהעש רהיא טָאה גנולצולּפ ןוא

 | ,עשזאל ןיא ןיירַא זיא ןוא ןהָאטעג רהעק ַא ךיז
 -ענ זיא עשזאל רהיא זא ,טקרעמַאב יקסנָארוװ טָאה טקַא ןעטייווצ םייב | |

 ןעוועג ןיוש זיא ַאננַא .םייהַא ןערהָאפעגקעװַא זיא ןוא סיורא זיא רע .טסוּפ ןעבילב

 רעגיבלעזרעד ןיא ןעוועג איז זיא ןיירא רהיא וצ זיא יקסנָארוװ ןעוו .םייה רעד ןיא

 םעד ףיוא ןעסעזענ זיא איז .רעטַאעהט ןיא ןעוועג זיא איז רעכלעוו ןיא ,גנוריילק |

 רָאפעב טקוקעג טָאה ןוא דנַאװ רעד ייב ןענַאטשעגנ זיא סָאװ ,להוטש ןעטשרע
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 ןיא ןעציז רעטייוו ןעכילבעג זיא ןוא ןהָאטעג קוק ַא םהיא ףיוא טָאה איז .ךיז
 ,עזָאּפ רעבלעזרעד

 ,טגָאזעג רע טָאה -- ַאננַא --
 טימ ןעירשעגסיוא איז טָאװ -- ! סעלַא ןיא גידלזש טסיב אוד ,אוד ---

 ' ,ןעביוהעגנפיוא ךיז טָאװ ןוא עמיטש רהיא ןיא גנולפייווצרעפ ןופ ןערהערט
 בָאה ךיא ,ןערהָאפ טינ טסלָאז אֹוד ,ריד ייב ךיז ןעטעבעג בָאה ךיא --

 ...םהענעגנַאנוא ןייז טעוו ריד זַא ,טסואוועג
 איוו ! ךילקערש --- ןהָאטעג יירשעג ַא איז טָאה -- ! םהענעגנַאנוא ---

 ןיא סע זַא טגָאזעג טָאה איז .ןעסענרַאפ טינ סָאד ךיא לעװ ןעבעל לעװ ךיא גנַאל
 .רימ ןופ טנעהָאנ ןעציז וצ עדנַאש ַא

 רעבָא --- טגָאזעג וע טָאה -- רעמיצנעיורפ רעשיררַאנ ַא ןופ רעטרעוו ---
 ....ןעפורסיורא ,ןעריקיזיר סָאװ וצ

 וצ ןעגניירב טפרַאדעגנ טינ ךימ טסָאה אוד .טייקגיהור ןייד סַאה ךיא ---
 ....טבעילענ ךימ טסלָאװ אוד ןעוו .ענַאל אזא

 ...9 עבעיל ןיימ ןעגעוו עגַארפ איד ָאד ךיז טסַאּפ סָאװ וצ ,ַאננַא ---
 טסלָאװ אוד ןעוו ,בעיל ךיא איוו ,טבעילעג ךימ טסלאוו אוד ןעוו ,אי ---

 ףיוא טָאה ןוא ןהָאטענ גָאז א איז טָאה -- ...ןיב ךיא איוו ,טגינייּפעג ױזַא ןעוועג
 ,קערש ןופ קורדסיוא ןא טימ ןהָאטעג קוק ַא םהיא

 ט"היפעג רע טָאה ןעגעווטסעד ןופ ,טַאהעג תונמחר רהיא ףיוא טָאה רע
 -ענ טָאה רע םוראוו ,עבעיל ןייז ןיא טרעכיזרעפ איז טָאה רע .רהיא ןעגעג םורדרעפ
 -רָאפ ןייק רהיא טָאה רע ןוא ןעגיהורעב איז ןָאק ןיוְלַא סָאד זיולב זַא ןעהעז
 -עג רהיא רע טָאה ןעצרַאה ןיא ךיז ייב רעבָא ,רעטרעוו טימ טכַאמענ םינ ףרואוו
 | ,עפריוורָאפ טכַאמ

 -ענסיוא ןייֵלַא םהיא ןעבָאה עכלעוו .עבעיל ןופ ןעונורעכיזרעפ ענעי ןוא
 איז טָאה ייז גידנעדיירסיורא ןעטילעג טָאה ןעסיוועג ןייז זַא ,גיליב ױזַא ןעהעז
 ןענייז ןעגרָאמ ףיוא .טגיהורעב זייווכעלפיב ךיז טָאה ןוא ךיז ןיא ןעגיוזעגניירַא
 .דנאל וצ ןערהָאפעגקעװַא ,ענעסַאלשעג-נעדעירפ גידנעטשלַאפ ,ןיוש ייז
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 .לייהט רעטסקעז

,1 

 רעמוז םעד טכַארברעפ רעדניק ערהיא טימ טָאה אנווָארדנַאסקעלַא איראד |

 יַאמ םענעגייא רהיא ןיא ,ןיוועל יטיק ,רעטסעווש רהיא ייב עיָאקסוװָארקַאּפ ןיא

 ןעבָאה יורפ רעד טימ ןיוועל ןוא ,ןעלַאפעגנייא ןעצנַאג ןיא זיוה סָאד זיא קעטנָאי

 שטיװעידַאקרַא ןאּפעטס .רעמוז םעד ייז ייב ןעגניירברעפ וצ טדערעגנייא איז

 | .ייווצ ףיוא ,גָאט ַא ףיוא ךוזעב וצ ןערהָאפוצ ןעמוק טנעלפ

 ןיטנַאנרעװַאג רעד טימ ןוא רעדניק עלַא טימ סיקסנאלבא איד רעסיוא

 .-ער ,ןיטסריפ עטלַא איד טסַאנ וצ ןעוועג ןעניוועל ייב רעמוז ןעגיזָאד םעד זיא

 -כָאט רענערהַאפרענוא רעד ףיוא ןעבעג וצ גנוטכַא טכילפּפ רהיא רַאפ גידנענעכ

 סיטיק ךיוא טָאה םעד ץוח ַא -ענ ַא7 ַאזַא ןיא ךיז טניפעג עכלעוו ,רעט

 ןעכוזעב וצ ,ןעכערּפשרַאפ רהיא טלליפרע ,אקנערַאװ ןידניירפ עשידנעלסיוא|

 דניירפ ןוא םיבורק ןעוועג ץלַא ןענייז סָאד .טַארייהרעפ ןייז טעוװ איז ןעוו ,ןיטיק

 | . .יורפ סניוועל ןופ
 -ָארדרעּפ לעסיבַא םהיא טָאה ,טבעילעג ןעמעלַא ייז טָאה רע ?הָאוובָא ןוא

 םעד ןופ ןערָאװענ טציילפרעפ זיא גנונדרָא ןוא לעטלעוו עשיניוועל ןייז סָאװ ,ןעכ

 םיבורק ענייז ןופ .ןעגָאז ןייֵלַא ךיז טגעלפ רע איו ,"טנעמעלע ןעקצַאברעשטש ,

 דָאנַאװיא ייגרעס ןייא זיולב רעמוז ןעגיזָאד םעד טסַאנ וצ ןעוועג םהיא ייב זיא

 איוו רונ ,ןיוועל איוו טקנייד סָאװ ,שנעמ ַא ןעוועג טינ ךיוא זיא רעד ןוא ,שטיוו

 .ןערָאװעג ?לטב ןעצנַאג ןיא זיא טסייג ס'ןיוועל זא ױזַא ,וואשינזאק ,רע

 ןעוועג טציא ןענייז ,טסוּפ ױזַא ןעוועג גנַאל זיא סָאװ ,זיוה סניוװעל ןיא

 .טעמכ ןוא ןעמונרעפ ןעוועג ןענייז ןערעמיצ עֶלַא טעמכ זַא ,ןעשנעמ לעיפ ױזַא

 . יא שיט םייב ךיז גידנעצעז ןעמוקעגסיוא ןיטסריפ רעטלַא רעד זיא גָאט ןעדעי

 ייב ,לעקינייא ןַא ערהיא ,,ןעטנעציירד םעד ןעצעזקעװַא ןוא ןעמעלַא ןעלהעצרעב

 רעד רַאפ טציא טגרָאזעג םַאזקרעמפיוא טָאה עכלעוו ,יטיק .לעשיט רעדנוזעב ַא

 ,רענהיה גונעג ןייז ןעלָאז סע זַא ,ןעהעז וצ קסע גונעג טַאהעג טָאה ,טּפַאשהטריוװ

 םעד ןעקנַאדרעפ וצ לעיפ רהעז טפרַאדעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ךעלטנע ,סעקשטידניא

 | .רעדניק איד ייב טיטעּפַא ןענידרעמוז

 רעד טימ רעדניק סיללאד .גאטימ וצ ןעסעזעגנ זיא דניזעגזיוה עצנַאג סָאד

 ןעלמַאז ןהעג וצ ןיהואוו ,רענעלּפ טכַאמענ ןעבָאה ןאיראוו טימ ןוא ןיטנַאנרעוװַאג |

 טריטקעּפסער רעדנוזעב ןעבָאה עלַא ןעכלעוו ,שטיװָאנַאװיא ייגרעס .ךעלמעווש

 טימרעד טשַאררעביא ןעמעלַא טָאה ,טײקמַאזרהעלעג ןוא לכש ןעסיורג ןייז רַאפ

 .ךעלמעווש איד ןענעוו ךערּפשעג םעד ןיא טשימעגניירַא ךיוא ךיז טָאה רע סָאו

 ןעביילק ןהעג וצ בעיל רהעז בָאה ךִיא .טימ ךיוא ךימ טמהענ ןוא --- |
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 זַא ,ןייא ןיפעג ךיא -- אקנעראוו ףיוא נידנעקוק טנַאזעג רע טָאה -- ךעלמעווש

 .ננוניטפעשעב עטוג ַא רהעז זיא סָאד

 אקנעראוו טרעפטנעעג טָאה -- ןרעג רהעז ןענייז רימ ,טינ סָאװ רַאפ ---

 יטיק .ןיללאד טױמ טקוקעגרעביא גיטיידלעיפ ךיז טָאה יטיק .,גידנערעוו טיור

 ןעקרעמ טינ לָאז ןעמ ,רעטומ רעד טימ ןעדייר ןעביוהעגנָא דלַאב ךָאנרעד טָאה
 טצעזעגקעװַא שטיוװוָאנַאװיא ייגרעס טָאה נאטימ ךָאנ .קילב ןעגיטיידלעיפ רהיא

 ןַא רעדורב ן'טימ טצעזעגטרָאפ טָאה ןוא עעפאק ןעקנירט רעטסנעפ םייב ךיז
 רעד ףיוא ןהָאטעג קוק ַא לייו עדעי רעבָא טָאה רע ; ךערּפשעג םענעביוהעגנָא
 ןהעג וצ םוא רעדניק איד ןהענפיורא טפרַאדעג ןעבָאה סע רעכלעוו ןופ ,רהיט

 / -עג ןיא יטיק .רעדורב םעד ןעבעל טצעזענוצ ךיז טָאה ןיוועל .ךעלמעווש ךָאנ
 -עג רעד ןענידנע ךיז טעוװ סע ןעוו םינּפַא גידנעטרַאװ ,זןַאמ םעד ןעבעל ןענַאטש

 .ןַאמ םעד סָאװ ןעגָאז ןענָאק וצ םוא ,טריסערעטניא טינ רהיא טָאה סָאװ ,ךערּפש
 טאהעג הנותח טסָאה אוד טניז טרעדנעעג ?עיפ רהעז ךיז טסָאה אוד ---

 גידנעלכיימש שטיווָאנַאװיא יינרעס טגָאזעג טָאה -- רעפסעב וצ ךיז טרעדנעעג ןוא
 ,טפַאשנערייל רענעזעוועג ןייד וצ יירט ןעבילבעג טסיב אוד רעבָא -- ןיטיק וצ
 .סַאמעהט עלאקקאדאראּפ עמַאס איד ןעגידייהטרַאפ וצ

 ןַאמ רעד טגָאזעג טָאה -- ןהעטש וצ םונ טינ זיא ריד רַאֿפ ,ַאיטַאק ---
 .גנוטיידעב טימ רהיא ףיוא גידנעקוק ןוא לחוטש ַא רהיא גידנעגנַאלרעד

 -ַאװיא יינרעס טגנָאזעג טָאה -- ָאטינ טייצ ןייק ,סנעגירעביא ,אי ,וג ---
 .סיורא ןיוש ןעפיול רעדניק איד איוו גידנעהעזרעד ,שטיווָאנ

 ַא טימ ןוא ּפָאלאנ ןיא אינאט ןעפָאלעג זיא רעדניק עלַא ןופ סיואראפ

 זיא איז .טוה סעשטיװָאנַאװיא יינרעס טימ ןוא לעברעק ן'טימ גידנעכָאפ ,טייז
 עכלעוו ,ןעגיוא עניצילב טיפ ןוא שטיװָאנַאװיא ייגרעס וצ ןעפָאלעגוצ טסיירד
 טננַאלרעד םהיא איז טָאה ,ןעניוא סרעטאפ םעד וצ ןעוועג ךילנהע ױזַא ןענייז

 ,ןהָאטנָא ןעלעוו םהיא סָאד טלָאװ איז איוו ךיז גידנעכַאמ ,טוה ןייז
 םהיא גידנהָאטנָא גיטכיזראפ טגָאזעג איז טָאה -- טרַאװ אקנעראוו ---

 .ןעמ געמ סָאד זַא ,לעכיימש ןייז ןופ גידנעהעטשרַאפ ,טוה ןייז

 ענענוטאק ,עלעג ַא ןיא ןהָאטענרעכיא ,רהיט ןיא ןענַאטשעג זיא אקנערַאוװ
 ,ּפָאק ן'םיוא ?עכיט ןעסייוו ַא טימ ,דיילק

 יינרעס טנַאזעג טָאה -- אנוועיעדדנַא ַארַאװרַאוװ ,העג ךיא ,העג ךיא ---
 סענעשעק איד ןיא נידנעניילוצ ןוא עעפאק ןייז גידנעקנירטרעד שטיווָאנַאװיא
 .רַאגיסטרָאּפ ןייז ןוא ךוטנעשַאט ןייז

 טנַאזעג יטיק טָאה -- ? אה ,זיא אקנעראוו ןיימ טכַארּפ ַא רַאֿפ סָאװ --
 -עג סָאד טָאה איז .ןענַאטשעגפיױא זיא שטיװָאנַאװיא ייגרעס רונ איוו ,ןַאמ םוצ
 טָאה איז סָאװ ,ןערעה טנַאקעג איז טָאה שטיוָאנַאװיא יינרעס זַא ,ױזַא טגָאז
 ! אקנעראוו ! ןהעש ןוא לעבָאנ ,זיא איז ןהעש איוו ןוא --- ,טלעוועג עקַאט םינּפַא
 -עוו רימפ ? דלַאוו-להימ ןיא ןייז רהיא טעוו --- יטיק ןעירשעגוצ רהיא וצ טָאה ---
 .ןערהָאפוצ ךייא וצ ןעל

 -- טסיב אוד דנַאטשמוא ןַא רַאפ סָאװ ןיא ןעצנַאג ןיא טסעגרַאפ אוד ---
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 טסרָאט אוד -- ריהט םוצ גידנעהעגוצ לענש ,ןיטכריפ עטלַא איד טנָאזעג טָאה
 .ןעיירש טינ ךיוה ױזַא

 ןוא דיירסיוא סרעטומ רהיא ןוא עמיטש ס'יטיק טרעהרעד טָאה אקנערַאװ
 רהיא ןופ טייקלענש איד .ןיטיק וצ ןעגנַאגעגוצ טירט עטכייל ,עלענש טימ זיא איז
 -- םינּפ םענערָאװעג טפַאהבעל רהיא טקעדעב טָאה סָאװ ,בראפ רעד ,גנונעוועב
 טָאה יטיק .סעכילנהעוועגנוא סעּפע רָאפ טמוק רהיא ןיא זַא ,ןעזיוועג טָאה סעלַא
 טנלָאפעג םַאזקרעמפיוא טָאה איז ןוא זיא עכילנהעוועננוא סָאד סָאװ טסואוועג

 -נעב וצ םוא םעד בעילוצ זיולב ןאקנעראוו ןעפורעג טציא טָאה איז .רהיא ךָאנ

 ףרַאד עכלעוו ,טייהנעבעגנעב רעניטכיוו רעד ראפעב ןעקנַאדענ איד ןיא איז ןעש
 - .רלַאװ ןיא ,גאטימכָאנ ןעגיטנייה ךָאנ ,גנוניימ סיטיק טיול ,ןעהעשעג

1 

 .דַאּפ טעוװו ךַאז עסיוועג ַא בייא ,ןייז ךילקילנ ױזַא ?עוו ךיא ,אקנעראוו ---
 .איז גידנעשוק טמארעגנייא טייהדעקניליטש רהיא איז טָאה --- ןעריפ

 -על וצ טנָאזעג ַאקנערַאו טָאה -- ? ןהעג זנוא טימ טעוװ רהיא ןוא ---
 טלָאװ איז איוו ױזַא ךיז גידנעכַאמ ןוא טייהנעגעלרעפ ןיא ךיז גידנעלהיפ ,ןעניוו
 ,טגָאזעג רהיא טָאה ןעמ סָאװ ןערעה טינ

 .ןעביילב ךיא לע טרָאד ןוא ,רעייש ן'זיב זיולב רעבָא ,ןהעג לעוװ ךיא ---
 .ןיטיק טגנערפעג רע טָאה --- ? ןייז אוד טסעוװ ואוו ןוא

 .עסַאררעט רעד ףיוא ןייז לעוו ךיא ---

2. 

 -עג עשירעבייוו עצנַאג איד טלעמאזרעפ ךיז טָאה עסַאררעט רעד ףיוא

 טנייה רעבָא גאטיס ךָאנ ןעציז וצ טבעילעג ןיימענלא ןיא ןעבָאה ייז ,טפאשלעז

 ,ןעהענסיוא טײברַאדדנַאה איד רעסיוא ;קסע ןא ךיוא טַאהעג טרָאד ייז ןעכָאה
 ַא טיול סטכַאמעגנייא ןעכָאק טימ טגיטפעשעב ןעוועג ךָאנ ייז ןענייז ,ןעקירטש

 ,עניווָאנ ַא רָאג ןעוועג ַאנווָאליַאכימ איפַאגא רַאפ זיא עכלעוו ,עדָאהטעמ רעיינ

 רעסַאװ ןהָא זַא ,ןעגייצרעביא טלָאװעג רהיא טָאה ןעמ .רעסַאוװ ןייק ןעסיג .וצ טינ
 .טוג ןעמוקסיורא סטכַאמעננייא איד טעוו

 טימ םינּפ ןעטגיריילעב ןוא ןעטציהוצ א טימ טָאה ַאנוָאליַאכימ איפאנַא

 -ערּפ סע איוו טקוקעג ,דנעה ערעגָאמ ,עטרעשַאקרעפ ןוא ראָאה עטרעטנא?ּפוצ

 -נייא איד זַא ,ןעצרַאה ןעצנַאג ןופ ןעשנואוועג טָאה ןוא ענילַאמ איד ךיז טלעג

 עכלעוו ,ןיטסריפ איד .ךיִז ןעכָאקסיוא טינ ןוא ןערעוו טרעווילגרעפ לָאז סטכַאמענ

 ,ןעלגערּפ וצ איוו עדָאהטעמ רעיינ רעד ןופ עקרערהיפרעפ טּפיוה איד ןעוועג זיא

 ןעוועג זיא רהיא ןעגעג םוראוו ,טייז ענעי ןיא טינ טקוק איז איו טכַאמעג ךיז טָאה

 ןעגעו טדערוצ ךיז טָאה איז ןוא ,סעכ סאנווָאליַאכימ איפאנא טעדנעוועגנָא

 .סערעדנַא סעּפע
 טגידנעעגנ טָאה -- ךעלדיימ איד רַאפ גייצ ןיילא לָאמ עלא ףיוק ךיא ---

 -בָארא םציא טייצ רשפא ןיוש --- ךעוּפשעג םענעביוהעגנָא םעד ןיטסריפ איד
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 ,לעפעל ןופ ּפָאריס םעד ןענירבַָארא גיד -נעזָאל ,יללאד טגָאזעג טָאה -- גיטראפ ןיוש ךיז טכוד זיא טציא ,ונ -- .עטסעב סָאד ,םיוש םעד ןעסע וצ םינ האנח ןייק ןעבָאה עסיורג איד סָאװ רַאפ ,עניילק א ןעוועג זיא איז ןעוו ,ןערעדנואוו ךיז טגעלפ איז איו ךיז גידנענַאמרעד ,רעדניק ערהיא ןענעוו השעמ תעשב טכארטעג איז טָאה ",עעהט טימ ןעקעל סָאד ןעלעוו ייז איוו , .רעלעט א ןָא לעפעל איד ךָאנרעד גידנעּפַאלקבָא ,רעקוצ ןעדנעמ "יורש םעד רעביא ןעביוא ןופ לעפעל רעד טימ ןערהיפ ןעביוהעגנָא גיטכיזרַאפ טָאה ןוא יללאד טגָאזעג טָאה -- םיוש םעד ןעמהענבָארא לעװ ךיא -- .סייה יוזא טציא זיא סע ,ןיילא ןָאהט טינ רַאג סָאד טספרַאד אוד -- | יטיק וצ ךָאנרעד ןהָאטעג דנעװ א ךיז איז טָאה -- עקניביל ,םיוש םעד ןעמהעגוצ

 .ןעוועג איוו עניבלעזסָאד ץלא ןייז טעװ סע -- ַאנוָאליַאכ -ומ ַאיפַאנַא ןָאהטעג נָאז א ןייב טָאה -- ! ןעגעילפ ענדוקסַאּפ איד ---
 .ןעקיּפ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ענילַאמ א טרהעקענרעביא טָאה ,עצנערַאּפ ן'םיוא טצעזעג ךיִז טָאה רעכלעוו ,יײבָארַאװ א ףיוא גידנעקוק ,יטיק ןָאהטעג גָאז א גנולצולּפ .טָאה -- !רעביא טינ םהיא טקערש ,זיא רע ךילבעיל איוו ;ךא --

-- 
 ןַאפ ןופ רעטייוו טקורעגבָא רעסעב ךיז טסלָאװ אוד רעבָא ,אי

--  | 
 ,רעטומ איד טגָאזעג טָאה

| 
 ! ןעוועג טלָאװ סָאד טוג איוו .גנודיישטנע עכלעוו א ,ךָאד טהעטשרעפ רהיא .גנודיישטנע ןַא טנייה סעּפע טרַאװ ךיא זא ,ַאכאכ ,רהיא טסייוו --- ןהעטשרַאפ םינ לָאז אנווָאליַאכימ ַאיפַאנַא זא ,שיזיוצנארפ ףיוא יטיק טגָאזעג טָאה -- ןַאקנערַאװ ןעגעוו ןעגָאז טלָאװעג בָאה ךיא ,אי --
 ...טנַאקעג טלָאװ רע רעבָא ,עטוג א רהעז זיא איז . ,.ןעטַארייה םהיא טימ טלָאװעג עלעיפ טציא ךָאנ ןעטלאוו סע זא ,ךיא סייוו ןעגעווטסעד ןופ רעבא ,גנוי יוזא טינ ןיוש רע ןיא טציא ;דנַאל -סור ןיא ךודיש ןעטסעב םעד ןָאהט טנַאקעג רעמיא טָאה (שטיװָאנַאװיא יינרעס ןעוועג זיא סָאד ,ר ע// ר ע ?ןעטכַארט וצ ןַארַאפ זיא סָאוו --- ? םעד ןענעוו רהיא טכַארט סָאװ ,ַאמַאמ ,רימ טגָאז ,ןיינ -- . .קנילפ יוזא ןוא גיטכיזרַאפ יוזא ףיונוצ סָאד טרהיפ איז איוו --- יללאד טגַאזעג טָאה -- !טסיב אוד עט'נכדש א הירב א רַאֿפ סָאװ רעבָא --
 ,רעגניפ ןייא גידנעגיוברעפ ,יטיק טגָאזעג  טָאה -- !טכַארּפ אזא זיא איז -- סנעטשרע .ןייז טינ רָאג סערעסעב ןייק ןָאק םהיא רַאפ ןוא רהיא רַאפ סָאװ רַאפ ,ַאמַאמ ,ךָאד טהעטשרַאֿפ ,ןיינ --
 סעלא ןוא דלאוו ןופ ןעמוק ייז ןעלעוו טא זא טראוורע ךיא . . ,} םוג יוזא ןעוועג טלָאװ סָאד - ..זיא סָאד ןוא .ןעבעיל םהיא לָאז איז זא ,עטירד סָאד --- ,יפלאד טגָאזעג טָאד --- ןייז גיחור ןיוש ןעמ ןָאק רהיא טימ ,ַא -- .יורפ עגיהור ,עכילבעיל ,עטוג א -- סנייא זיולב ףרַאד רע .טייז ם'יורפ ןייז ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא גנולעטש ןייק טינ ,חלעג ןייק טינ ףרַאד רע זא ,טפַאשלעזעג רעד ןיא גנולעטש אזא רע טמהענרַאפ ֹוצְרעד -- ,יפפאד טנָאזעג טָאה -- תמא זיא סָאד -- רהעז םהיא טלעפעג איז ---
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 ךימ טלָאװ סָאד .ןעגיוא איד ןופ ןעהעז ךיילג לעוװ ךיא ; ןעריישטנע ןיוש ךיז טעוװו

 | / ?יללאד ,אוד טסניימ איוו ! ןעהערפ יוזא

 ןייק רָאג טספרַאד אוד .ףיוא טינ לעיפ יוזא ךָאד ךיז גער רעבָא --

 | | .רעטומ איד טגָאזעג טָאה --- ןעבָאה טינ גנוגערפיוא

 טנייה ךָאנ טעװ רע זא ,טכוד רימ .ַאמַאמ ,היוא ןעד ךיז טגער רעוו -- == |

 | | | .גַאלשרָאפ א רהיא ןעכַאמ

 "רע ןָאזרעּפסנַאמ ַא ןעוו ןוא איוו ,רַאברעדנַאז יוזא זיא סָאד ,ךַא ---

 ךיז רע טכערב גנולצולּפ ןוא םהאצ א סעּפע ןַארַאפ זיא סע ...ךיז טרהעלק

 ךיז גידנערעניארע ןוא גידנעלכיימש םכארטרעפ ,יללאד טגָאזעג טָאה -- ךרוד |

 | | .שםיװעידַאקרַא ןַאּפעטס טימ טייהנעגנַאגרעפ רהיא

 טָאה --- ? טרהעלקרע ַאּפַאּפ רעד ךייא רַאפ ךיז טָאה איו ,אמַאמ ---

 : שי | .ןָאהטעג גערפ א יטיק גנולצולּפ

 טָאה --- ךַאפנייא רהעז ,ןעוועג טינ ןיירעד זיא סעכילנהעוועגנוא ןייק ---

 ייב ןענייש וצ ןעביוהעגנָא טָאה םינּפ רהיא רעבא ,ןיטסריפ איד טרעפטנעעג

 | יי | יה | .גנורעניארע רעגיזָאד רעד

 "עג ןעגעווטסעד ןופ םהיא ךָאד טָאה רהיא ? יוזא איוו רעבָא ,ןיינ ---

 : ? ןעדייר וצ טביולרע ךייא מָאה ןעמ רעדייא ,טבעיכ

 רעד טימ טציא ןָאק איז סָאװ ,האנה רעדנוזעב א טַאהעג טָאה יטיק

 ,יורפ א ןופ ןעבעל םעד ןיא עגארפ עגיטכיוו עגיזָאד איד ןעגעוו ןעדייר ןעמַאמ

 | / .ןעכיילג רהיא טימ איו
| 

 .דנַאל וצ ןעכוזעב זנוא טגעלפ רע ,טבעילעג רע טָאה סיוועג --- |

 | ? ַאמַאמ ,ןעדעישטנע סָאד ךיז טָאה איוו רעבָא ---

 .טבַארטעגסױא סעיינ סעּפע טָאה רהיא זא ,אטתסמ ךָאד טסניימ אוד ---

 טימ ,ןעקילב איד טימ ןעדיישטנע ךיז :טָאה סע : עניבלעזסָאד סעלַא ןיא סָאד

 | ...ןעלכיימש איד
| 

 ןעגיוא איד טימ ךילקריוו ! אמַאמ ,טגָאזעג סָאד טָאה רהיא טוג איוו ---

 .יללאד טגיטעטשעב טָאה --- ןעלכיימש איד טימ ןוא

 ? טגָאזעג רע טָאה רעטרעוו עכלעוו רעבָא --

 ? טגָאזעג איטסָאק ריד טאה רעטרעוו עכלעוו ---

 רימ + . .ךילרעדנואוו ןעוועג זיא סָאד .דיירק טימ ןעבעירשעג טָאה רע ---

 | - .טגָאזעג איז טָאה -- !גנאל יוזא ןעוועג ןיוש זיא סָאד זא ,ךיז טכאד

 םָאה יטיק .עגיבלעזסָאד ןעגעוו טכַארטרעפ ךיז ןעבָאה ןעיורפ יירד ןוא |

 ףיוא טנַאמרעד טציא ךיז טָאה איז .ןעגייווש סָאד ןעטירעגרעביא עטשרע איד =

 ןעגיוצעגניה זיא איז איו ןוא הנותח רהיא רַאפ רעטניוו ןעטצעל ןעצנַאג םעד

 יי | | : | .ן'יקסנָארװ ןופ ןערָאװעג

 םָאה --- סַאקנערַאװ ?היפעג םעגירָאפ עגיזָאד סָאד ....זיולב סנייא ---

 ןופ גנַאהנעמַאזוצ ןעכילריטַאנ א ךרוּד םעד ןעגעוו ךיז גידנענָאמרער טגָאזעג איז

 סעּפע םעד ןעגעוו ןענָאז זיא טינ איו טלָאװעג בָאה ךיא --- ןעקנַאדעג איד

 -סנַאמ עלַא ,עלַא ךָאד ןענייז ייז .םהיא ןעטיירבוצרַאפ ,ןעשטיווָאנַאוװיא ייגרעס

 - :םייהנעגנַאגרעפ רעזנוא ףיוא גיטכיזרעפייא ךילקערש ךָאד ןענייז טויפ
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 םָאד טסלייהטרוא אוד -- יללאד ןעפורענבָא ךיז טָאה -- עלא טינ ---
 ןענעוו ןעגנורעניארע איד ןופ טרעטאמעג םויח דע ךָאנ טרעוו רע .ןַאמ ןייד ןופ
 ? תמא טינ רשמא ? אי .ן'יקסנָארוװ

 -.רעפ ערהיא טימ גידנעלכיימש יטיק טרעטטנעעג טָאה - - תמא --
 יי | ,ןעגיוא עטכארט

 -ןיטסריפ איד טלעטשעננייא ךיז טָאה -- טינ רָאג טייוו ךיא רעבָא ---

 ןָאק ױזַא איוו -- רעטכָאט רהיא רעביא הרימש רעכילרעטומ רחיא רַאפ רעטומ
 ריר ןיא ךיז טָאה יקטנָארװ סָאװ ? ןעגיהורנואעב םהיא טייהנעגנַאגרעט ןייד סָאד

 .לעדיימ עדעי טימ טריטאט סָאװ ךאז א ןיא סָאד ? טבעילרעמ

 "עוו טיור יטיק סגָאזעג טָאה -- רימ ןעדייר םעד ןעגעוו טינ ךָאד ,ונ ---
 | | | | ,גידנער

 טסָאה אוד -- רעטומ איד טצעזענטרַאפ טָאה -- רונ ביולרע ,ןיינ ---
 .ןיקסנָארװ טימ ךערטשעג א ןעבָאה וצ וליפא טניולרע טינ רָאנ רימ ןיילא ךָאד
 | ? אוד טסקניידעג

 .ןעדייל טלעװעג טינ יטיק טָאה -- !ַאמַאמ ,ךא ---

 ןעבָאה ןעגנוהיצעב ענייד ...ןעטלַאהנייא ךייא סָאד ןעמ ןאק טנייה ---
 -ָאֹפ םהיא ןופ ןיילא טלָאװ ךיא ;} טסַאּפ סע סלַא רעטייוו ןחעגרַאפ טנַאקעג םינ

 אוד הטרעוו טינ ךאז עצנַאנ איד זיא רעבָא טנענירעביא .גנורהעלקרע ןַא ןרעד
 ,ךיז גיהורעב ןוא סָאד סניידעג ,ךיד טעב ךיא .סודדרעפ ןעבָאה ןיפרעד טסלָאז

 .ַאמַאמ ,גיהור גידנעטשלַאפ ןיב ךיא ---

 ןַאד זיא ַאננַא טָאװ ,ןיטיק ראפ ןעוועג ןַאד זיא סָאד קילג ַא ראפ סָאוו ---
 סָאד קילננוא ןַא רַאפ סָאװ ןוא --- יללאד טנָאזעג טָאה --- ןערהָאפ וצ ןעמוקענ
 זיא ןַאװ .טרהעקרַאפ ןעמוקענסיורא זיא סעלַא איוו .ןײלַא רהיא רַאפ ןעוועג זיא
 זיא טציא ןוא ,ךילקילננוא טנעכערעג ףיז טָאה יטיק ןוא ךילקילג ןעוועג ַאננַא
 | ,ןעניז ן'םיוא ףיורא טפָא רימ טמוק איז ! טרהעקראפ

 עדנעסיוטשבא ,ענדוקסַאּפ א !ןעטכַארט וצ ןעמעוו ןענעוו ןַארַאט ---
 עג טינ טָאה עכלעוו ,רעטומ איד טגָאזעג סָאה -- ץרַאה ַא ןהָא ,רעמיצנעיורפ
 טימ טינ ןוא ןעניועפ טימ טאהעג חנותח טָאה יטיק סָאװ ,ןעסעגרַאפ טנָאק
 | -  .ןישסנארװ

 טָאה -- ןעדייר ֹוצ םעד ןענעוו רהיא םָאה ןענינעגרַאפ ַא רַאפ סָאװ ---
 םעד ןעגעוו ליוו ןוא טינ םעד ןענעוו טכַארט ךיא --- יטיק טגָאזעג ךילסורדרעפ
 טלָאהרעדיװ איז טָאה -- ןעטכַארט טינ םעד ןעגעוו ליוװ ןוא ....ןעטכַארט טינ
 : ,טירט עטנאקעב וצ ףךיז גיידנערעהוצ

 .טָאה -- 3 ןעטכַארט טינ םעד ןעגעוו ליוו ןוא : סָאד זיא סָאװ ןעגעוו ---
 | .גירנעמוקוצ ןיוועל ןהָאטעג גערפ ַא

 לָאמַא ךָאנ ןיוש טָאה רע ןוא טרעפטנעעג טינ םהיא טָאה רענויק רעבָא
 | ,טנערמעג טינ

 ---הכולמ עשרעבייוו רעייא םרעטשוצ בָאה ךיא סָאװ טטידדראפ ךימ ---
 ןעבָאה ייז סָאװ ,טייהנעדעירפוצנוא טימ ןעמעלַא גידנעקוקעב ,טגָאזעג רע טָאה
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 טָאה רע .םהיא רַאפ ןעדייר טינ ןעליוו ייז סָאװ ,סעכלעזַא םהיא ןהֶא טדערעג

 .ןיטיק וצ ןעגנַאנעגוצ זיא ןוא ןהָאטעג לעכיימש א ןעגעווטסעד ןופ רעבָא

 רהיא ףיוא גידנעקוק ןהָאטעג גערפ ַא רהיא רע טָאה --- ?סָאװ ,ונ ---

 | .רהיא וצ ןעדנעוו ךיז ןעגעלפ עֶלַא איו ,קורדסיוא ןעגיבלעזמעד טימ

 -- יטיק טגָאזעג לעכיימש ַא טימ טָאה -- טוג רהעז ,טינ ךַאז ןייױק ---

 ? ריד טימ סע טהעג איו ןוא

 ןעלעוו .ןערהופ טימ איוו ןיירַא ?עיפ ױזַא להָאמ יירד טרהיפ ןעמ ,אי ---

 .ןענַאּפשנייא ןעסייהעג בָאה ךיא ? רעדניק איד ְךֶאנ ןערהָאפ רימ

 -- ? ןעגָאװ ןעטסָארּפ ַא ףיוא ןיטיק ןערהיפ אוד טסליוװ ,עשז-סָאװ ---

 | . יףרואוורָאפ טימס טגערפעג רעטומ איד טָאװ

 .ןיטסריפ ,טירט ייב טירט ךָאד טרהָאפ ןעמ רעבָא ,אי ---

 ןעוהט סָאד איו ,ַאמַאמ ןיטסריפ איד ןעפורעג טינ להָאמ ןייק טָאה ןיוועֿכ

 ןיוועל רעבָא .טקעמשעגנ טינ ןיטסריפ רעד טָאה סָאד ןוא סמידייא ךילנהעוועג

 ןוא רעטומ רענעבראטשרעפ ןייז וצ ןעלהיפעג ענייז ןעצעלרַאפ טנָאקעג טינ טָאה

 .ַאמַאמ ןיטסריפ איד ןעפור וצ

 .טגָאזעג יטיק טָאה -- ַאמַאמ ,זנוא טימ ךיוא טרהָאפ ---

 .ןעגנַאג עכלעזַא ףיוא ןעקוק טינ ליוװ ךיא ---

 .דנוזעג רימ רַאפ ךָאד זיא סָאד .םופוצ ןהעג רָאג ךיא לעװ ,ונ ---

 םהיא טָאה ןוא ןַאמ םוצ ןעננַאגעגוצ זיא ,.ןעביוהענפיוא ךיז טָאה יטיק

 1 | .דנַאה רעד רַאפ ןעמונעגנָא

 .ןיטסריפ איד טגָאזעג טָאה --- סָאמיַא טימ טוג זיא ץלַא רעבָא ,דנוזעג ---

 סטכַאמעגנייא סָאד גיטרַאפ ןיוש זיא ,אנווָאליַאכימ איפַאגַא ,סָאװ ,ונ ---

 ,גידנעלעוו ןוא אנווָאליַאכימ איפַאגַא וצ גידנעלכיימשוצ ןיוועל טגָאזעג טָאה --

 ףיוא יוזא טוג זיא סטכַאמעגנייא סָאד זַא ,אוד טסלאה -- ןעכַאמ ךעלהערפ רהיא |

 . 4 ןפוא םעיינ םעד
 רעביא סע ןיא גנוניימ רעזנוא ךָאנ רעבָא .טונ ךֶאד זיא אמתסמ --

 .טכָאקעג

 םינ טעװ סע ,השקטשינ :ַאנווָאליַאכימ איפַאנַא ,רעסעב זיא ױזַא -- |

 זייא רעד ךָאד זיא זנוא ייב םוראוו ,זייא ן'םיוא ןהעטש טעוװ סע ,ןערעוו רעיוז

 וי . יגידנעלכיימש יטיק טגָאזעג טָאה --- טסיזמוא רָאג

 | .יטיק ףיוא ןהָאטעג קוק ַא ע'זנורכ ַא סָאה אנווָאליַאכימ איפַאנַא

 ףיוא קוק ַא ביג ךיא ,התצירּפ ,ןעטסיורט טינ ךימ טפרַאד רהיא ---

 כָאד ןוא טגָאזעג איז טָאה -- ךעלהערפ רימ טרעװ ם היא טימ די י א

 םינ וא ם ה י א טימ טגָאזעג םָאה איז סָאװ ,גנומהענעב עבָארג עגיזָאד

 | | | .טצעלרַאפ ןיטיק טָאה ייז טימ

 םעד ןעזייוועב זנוא טעװ רהיא ,ךעלמעווש ךֶאנ זנוא טימ טרהָאפ --

 | .ץַאלּפ

 : ןעגַאז םלָאװ איז איו ,ןהָאטעג לעכיימש א טָאה אנווָאליאכימ איפַאנַא

 .םינ ךיא ןָאק ,ןייז סעכ ןיא ךייא ףיוא ןעלעוו טלָאװ ךיא

 איד טגָאזעג טָאה -- הצע ןַא ךייא ביג ךיא איוו ,טוג יוזא טייז ,טוהט ---
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 .ןערעוו טלעמישרעפ טינ לָאמ ןייק ךיוא ןייא ןהָא סע טעװ ,םָאר ןיא טקייוװעגנָא ,רעיּפַאּפ ַא טימ סטכַאמעגנייא סָאד וצ טקעד --- ןיטסריפ עטלא

 .טרעפטנעעג טינ םהיא ןעבָאה ייז ןוא ןעדייר ייז סָאװ ןעגעוו טגערפעג טָאה ןוא עסַאררעט רעד ףיוא ףיורא זיא רע תעב טנעמַאמ םעד ןיא םינּפ ןייז ףיוא ןעפַאלעגכרוד זיא סורדרעפ ןופ ןעטאש א איוו טקרעמעב טָאה איז םוראוו .ןַאמ ן'טימ גיוא ףיוא גיוא ןייז וצ לַאפוצ םעד ןופ ןרענ ןעוועג זיא יטיק
 .דנַאטשנעגעג ןעטבעילעג ןייא ףיוא גידנעטש טרירטנעצנָאק ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ ייב זיא סע איו ,סעטסנרע ןוא סעכייוו סעּפע ןעוועג זיא ,קילב רהיא ןיא איוו ,עמיטש רחיא ןיא .ןעדנעטשמוא ןיא זיא איז ןעוו טציא טרעדנעעג ךיז טָאה רעכלעוו ,קילב רהיא ןעהעז ןוא עמיטש רחיא ןופ גנַאלק םעד ןערעה טלעוו -ענ ךיז טָאה םהיא רעבָא ,סָאװ ןעגעוו ןעוועג טינ ןיא ןעדייר .ךיז וצ טקירדעגוצ איז טָאה ןוא דנַאה ןייז ףיוא טנהעלעגנָא רעטסעפ יטיק ךיז טָאה ,ןעמאז ןוא ןעגנַאז ןעטַאשרעּפ ןעוועג ןענייז סע ןעכלעוו ףיוא ,געוו ןעגיביוטש םעד ףיוא ףיורא ןענייז ןוא ערעדנַא איד רַאפ רעהירפ סופדוצ סיורא ןענייז ייז ןעוו
 ,טגָאזעג רע טָאה --- רהעמ ןָא ךיז ןהעל ? ןערעוו דעימ טינ אוד טסעוו --

 .דנַאנאב ןיולב ןייז ןעגעלפ רימ ןעוו ,ןעדנעבא-רעטניוו ערעזנוא ךָאנ קנייב ךיא ;ייז טימ טוג טינ ךיז להיפ ךיא זַא ,ןענָאז תמא םעד זומ ךיא ןוא ,ךיד טימ ןיילַא ןייז וצ טייהנעגעלעג רעד ןופ ןרעג יוזא ןיב ךיא ,ןייג --- 1
 .דנַאה רהיא גידנעקירד ,טגאזעג רע סָאה ---,רעסעב עדייב .רעסעב ךָאנ זיא טציא ןוא ,טוג ןעוועג זיא טלָאמעד ---
 ? טטכַאמעגנייא ןעגעוו --- ? ןירַא טסיב אוד ןעוו ,טדערעג ןעבָאה רימ סָאװ ןענעוו אוד טסייוו ---

 .עבעיל ןיא ךיז טרהעלקרע ןעמ איוו ,םעד ןעגעוו ךָאנרעד רונ ; ךיוא סטכַאמעגנייא ןעגעוו ,אי -- |
 .םיִנּפ ןיא םהיא ןהָאטעג קוק ַא סָאה איז ןוא -- ? םעד ןעגעוו אוד טסקנייד איוו -- טצעזעג -טרָאפ איז טָאה -- ןעהעשעג לָאז סָאד זַא ,יוזא שניוו ךיא ,,,,םקרעמַאב סעּפע אוד טסָאה ן'אקנעראוו ןעגעוו ןוא שטיוואנאוויא ייגרעס ןעגעוו ןוא --- .ןעלעטש טירט עטסעפ טינ ןָאק איז ואוו ,רעצעלּפ ענעי גידנעדיימסיוא ןוא ,דלַאװ ן'כרוד סיואכרוד טציא ןעניוצעג ךיז םָאה עכלעוו ,געוו ם'ןופ םייצ עצנַאג איד גידנעטכַארט ,טדערעג טָאה איז עכלעוו ,רעטרעוו איד סלַא עמיטש רהיא ןופ גנאלק םעד רהעמ גידנערעה ,ןיוועל טנַאזעג טָאה -- א -ה

 -טנעעג לעכיימש ַא טימ טָאה -- ןעטכַארט וצ סָאװ טינ סייוו ךיא ---
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 בָאה ךיא .רַאברעדנָאז רהעז טכיזניה רעזעיד ןיא זיא יינרעס -- ןיוועל טרעפ

 - ..טלהעצרעד ריד ךָאד

 -עג ןיא עכלעוו ,לעדיימ .םענעי ןיא טבעילרַאפ ןעוועג זיא רע זַא ,אי --

 ...ןעברָאטש

 סָאד סייוו ךיא ;דניק ַא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ןעוועג זיא סָאד --- 0

 -עגסיוא טלָאמעד טָאה רע איוו קניידעג ךיא .טלהעצרעד טָאה ןעמ סָאװ םעד ןופ

 םהיא ךיא קרעמ טייצ רענעי ןופ רונ .ןעוועג ךילבעיל רַאברעדנואוו זיא רע .ןעהעז

 רעבָא ,םהיא ןעלעפעג ענינייא ; ךילפעה זיא רע :רעמיצנעיורפ טימ זיא רע ןעוו

 "געיורפ ןייק טינ ןוא ןעשנעמ טושּפ סעּפע םהיא רַאפ ןענייז ייז זַא טסלהיפ אוד

 .רעמיצ
 ...סעּפע זיא ...אקנעראוו ןוא םהיא ןעשיווצ ,טציא רעבָא ,אי ---

 ןיס ַא ראג ןיא רע ...ןענעק םהיא ףרַאד ןעמ רעבָא ....ןייז ןָאק סע =

 .ןעבעל ןעגיטסיינ ַא זיולב טבעל רע .שנעמ רעכילרעדנואוו ַא ,שנעמ רעדנוזעב

 | .המשנ רעכיוה א טימ ןוא רענייר רהעז ַא שנעמ ַא זיא רע

 ? ןעגירדעינרע םהיא ןעד סָאד טעו --

 -סייג א זיולב ןערהיפ וצ ןערָאװעג טנהעוועג ױזַא זיא רע רעבָא ,ןיינ --

 "אוו ןוא ,טייקכילקריוו רעד טימ ןעסילש-ןעדעירפ טינ ןָאק רע זַא ,ןעבעל ןעגיט

 .טייקכילקריוו ַא ןעמעלַא ךָאנ ךָאד זיא אקנער

 ענייז ןעדיירוצסיורא טסיירד טציא ןערָאװעג טנהעוועג ןיוש זיא ןיוועל

 ןייז טעװ עבעיל ןופ ןעטונימ עכלעזַא ןיא זַא ,טסואוועג טָאה רע ; ןעקנַאדעג

 .ןעגַאטשרעּפ םהיא טָאה איז ןוא ,ןעגָאז ליוו רע סָאװ ןהעטשרַאפ יורפ

 ןיא איו טייקכילקריוו עגיזָאד איד ָאטינ זיא רהיא ןיא רעבָא ,אי ---

 זיא איז .ןעבעיל טנַאקעג טינ לָאמ ןייק רע טפָאװ ךימ זַא העטשרַאפ ךיא ; רימ

 .עניטסייג א סיואכרוד
 ,םהענעגנַא רעמיא סע זיא רימ ןוא ,בעיל ױזַא ךיד טָאה רע ,ןיינ ,א --

 ...בעיל ױזַא ךיד ןעבָאה עניימ סָאװ
 רָאנ ךיז ןָאק רע ,אוד טסניימ איוו ...רעבָא ,רימ וצ טוג זיא רע ,אי --

 | | ..יטיק טגָאזעג טָאה -- ? ןעבעילרעפ טינ

 -כיימש טָאה -- ןעבעילרעפ טינ רָאג ךיז ןָאק רע זַא ,טינ ןיימ ךיא ---

 ...ףרַאד ןעמ עכלעוו ,טײקכַאװש איד טינ טָאה רע רעבָא -- ןיוועל טגָאזעג גידנעל

 .טציא ; ; אנקמ .םהיא ךיא ןיב טציא וליפא ןוא ןעוועג אנקמ דימת םהיא בָאה ךיא

 .אנקמ םהיא ךיא ןיב ןעגעווטסעד ןופ ,ךילקילנ יוזא ןיב ךיא ןעוו

 ? ןעבעילרעפ טינ ךיז ןָאק רע סָאװ אנקמ םהיא טסיב אוד --

 טָאה --- רימ ןופ שנעמ רערעסעב ַא זיא רע טָאװ ,סָאד אנקמ ןיב ךיא ---|

 ןעבעל רעצנַאג ןייז .ןעגעוו ךיז ןופ טינ טבעל רע --- ןיוועל טגָאזעג גידנעלביימש

 צ ןוא גיהור ןייז רעמיא רע ןָאק םוראד ןוא .ןעטכילפּפ ןעפראוורעטנוא זיא

 | .ןעדעירפ

 -- יטיק טנערפעג לעכיימש ןעטפַאהסַאּפש א טימ טָאה -- 4 אוד ןוא --- |

 | ? ןעדעירפוצנוא אוד טסיב סָאװ טימ
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 טָאה -- ...ךיז טימ ןעדעירפוצנוא ןיב ךיא רעבָא ,ךילקילג ןיב ךיא ---
 ,טרעפטנעעגנ רע

 ? ךילקילג טכיב אוד זַא ,ןעדעירפוצנוא ןייז אוד טסנַאק עשזיאיוו ---
 יא גנַאלרעפ ן'תמא ןיא ..,? ןענָאז סָאד ךיא לָאז איו ,טסייה סָאד --

 .ףךָאד ןָאק ןעמ ,ךא .ןרעוו טלעכיורטשעג טינ ססלָאז אוד זַא רעסיוא ,טשינרָאנ
 רהיא גידנעכאמ ךערּפשענ ןייז ןעסירענרעביא רע טָאה -- ! ןעגנירּפש טינ ױזַא
 ירּפשרעביא ,גנונעוועב עלענש וצ א טכַאמענ טָאה איז סָאװ רַאפ ףרואוורָאפ ַא
 ףיא ןעוו רעבָא -- דרע רעד ףיוא ןעגעלעג זיא סָאװ ,גייווצ א רעבירַא גידנעז
 ןיימ טימ ,ךָאנ רעדנוזעב ,ערעדנַא טימ ךיז ףיילגרעפ ןוא ךיז ןעגעוו טכַארט
 | .םינ גיוט ךיא זא ,ךיא ?היפ ,רעדורב

 ?ןע.עוו ערעדנַא ןופ טינ ךיוא ןעד אוד םסוחט ? רעבָא סָאװ רַאפ ---
 ...2 טמַאשהטריוװ עלַאנומָאק ןייד ,ךוב ןייד זיא סָאװ ןוא

 -- וי לוש טסיב אוד ,אי ;טציא ךָאנ סנרעדנוזעב ?היפ ךיא ,ןייג ---
 טינ סע וע זיא סע -- דנאה רהיא ךיז וצ גידנעקירדוצ רעטסעפ טגָאזעג רע טָאה
 סָאװ סָאו ןעבעיל טנַאקעג טלָאװ ךיא ןעוו .ךיז םתס ,ױזַא סָאד והט ךיא ,סָאד
 טנערהעל עמ איוו ,םעּמע סָאד והט ךיא רעבָא ....ךיד בעיל ךיא איו ,וחט ךיא
 | .ןָאיצקעל ענעבעגרַאפ א

 טגערפעג ט צה -- ? ןעטַאט ןיימ ןעגעוו ןענָאז אוד טסעוװ טָאװ ןוא ---
 תבוטל ןהָאטעג טינ ךַאז ןייק טָאה רע לייוו ,טינ ךיוא רע גיוט עשזיסָאוו --- יטיק
 ? ללכה

 רהָאלק ,ךאפניי + יוזא ןייז ךָאד ןעמ ףרַאד וצרעד רעבָא ,ןיינ -- ? רע ---
 ןיב ןוא טשינראנ וחט ךיא ? סָאד ןעד ךיא בָאה .זיא רעטאפ ןייד איו ,טוג ןוא
 -נײרַא ןעטפערק עניימ עלַא ךיא בָאה -- ,ןענַאטשרעפ טָאה איז סָאװ ,ךיוב רהיא ףיוא קילב ַא טימ שנַאזעג רע טָאה -- ע גיז ַא ד סָאד ךָאנ ןעוועג טינ זיא סע ןוא ןעוועג טינ טסיב אוד ןעוו .ריד רעביא סעלַא ןיא סָאד ןוא ,,טרעטַאמענ
 ; ןעסיוועג ןיימ טנאלג ךימ ןוא טינ ךיא ןָאק טציא ןוא .טיײברַא ןיימ ןיא טגיילעג
 ...ןיולב ךיז ?עטשראפ ךיא .,ןָאיצקעל ענעכעגרַאפ א טוחט ןעמ איוו םעּפע וחט ךיא

 --ף שטיוואנאוװיא יינרעס טימ ןעטייב ןעלעוו טציא ךיז אוד טסטלָאװ ,ונ ---
 טסליוו אוד סָאװ סָאד {ןהָאט ןעלעוו רעסעב אוד טסלָאװ -- יטיק טגָאזעג טָאה
 ? ךיז ןענעגונעב ןוא רע איוו ױזַא ללכח תבוטל

 טציא ךיא ןיב סנעגירעביא -- ןיוועל טגָאזעג טָאה -- טינ סיוועג --
 אוד ןוא .טינ דאז ןייק הנטשרַאפ ךיא זַא ,ךילקילג ױזַא ןיב ךיא ,ךילקילג
 טנערפעג רע טָאה --- ? גנורחעלקרע ןַא ןעכַאמ רהיא טנייה טעוװ רע זַא ,טסקנייד
 יי | .ןענייווש עלייוו א ךָאנ

 רהעז טלָאװ ךיא רעֶבָא .טינ טכיייעיפ ןוא אי טכיילעיפ זַא קנייד ךיא ---
 {'םיוא ןעסירעגבא טָאה ןוא ןעניובעגנָא ךיז טָאה איז --- טרַאװ םטָא .ןעשנואוועג
 טעוו ,גנורהעלקרע ןַא ןעכַאמ טעוװ : ?העצ ,ונ --- עקשאמאר ערליוו געוו ןופ דנאר
 סָאד םהיא גידנעגנַאלרעד ,טנָאזעג איז טָאװ --- גנורהעלקרע ןייק ןעכַאמ טינ
 | ,לעמהילב
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 -נעסיירבָא ,ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ןעכצ נ טינ טעװ ,ןעכַאמ טינ טעוו --

 .ךעלעטעלב עגנילָאמש ,עסייוו איד ןעגָאז ?הָאמ ןעדעי וצ גיד

 ןוא יטיק דנַאה רעד רַאפ ןהָאטעג ּפַאכ א םהיא טָאה --- ! ןיינ ,ןיינ ---

 -ניפ ענייז ןופ גנונעוועב איד גיהורנוא גירגעגלָאפכאנ ,טלעטשעגבא םהיא טָאה

 | ,לָאמַא ףיוא ייווצ ןעסירעגבא טסָאה אוד --- רעג
 -- ןענעכער טינ עלעטעלב ןיילק עניזָאד סָאד !ימ ןעלעוו רַאפרעד ,ונ --- |

 .רהופ איד טגָאיעגנָא ןיוש זנוא טָאה טָא ןוא -- ןיוועל טגָאזעג טָאה

 -ריפ איד רהיא וצ ןעירשעגוצ טָאה -- ? יטיק ,רעימ טינ אוד טסיב --

 .ןעגָאװ ן'פיוא גידנעציז ןיטס
 .טינ ראָאה ןייק ---

 ןוא עגיהור ןענייז דרעפ איד ביוא ,ןעצעז רעסעב ךיז אוד טסלָאװ ---

 .טירט ייב טירט ןעהעג

 ןעוועג ןיוש זיא סע ,ךיז ןעצעז וצ יַאדכ ןעוועג טינ ןיוש זיא סע רעבָא

 | .סופדוצ ןעגנַאגעג טציא ןענייז עלַא ןוא טנעהָאנ

4 

 איד ףיוא לעכיט ןעסייוו רהיא ןיא דנעהיצנא רהעז ןעוועג זיא אקנעראוו

 עטרעדורוצ ַא לעסיבַא ןוא רעדניק איד ןופ עטלעגנירעגמורא ןַא ,ראָאה עצרַאוװש

 ןעכַאמ לָאז ױזַא רהיא טלעפעג סָאװ ,ןױשרַאּפסנַאמ רעד זַא ,טייקבילגעמ רעד ןופ

 טָאה ןוא רהיא .ןעבעל ךיילג ןעגנַאגענ זיא שטיוװָאנַאוװיא ייגרעס .גנורהעלקרע ןַא

 רע טָאה רהיא ףיוא גידנעקוק .האנה טימ רהיא ףיוא ןעקוק וצ טרעהעגפיוא טינ

 סעטוג סעלַא ,רהיא ןופ טרעהעג טָאה רע עכלעוו ,דייר עגולק עֶלַא טרעניארע ךיז

 ,טריּפשעג רהעמ ןוא רהעמ ץלַא טָאה ןוא ,רהיא ןעגעוו טסואוועג טָאה רע סָאװ

 -גוזעב סעּפע זיא ,רהיא וצ טקעוורע םהיא ןיא ךיז טָאה סָאװ ,?היפעג סענעי זַא

 זיולב ןוא קירוצ גנַאל ,גנַאל ןיוש טלהיפעג טָאה רע סָאװ סעכלעזַא סעּפע ,סערעד

 .דנעגוי רעטשרע ןייז ןיא ,להָאמ ןייא

 טקרַאטשענ ץלַא ךיז טָאה רהיא וצ טנעהָאנ ןייז וצ דיירפ ןופ ?להיפעג סָאד

 ַָארעב ןעסיורג ַא טגנַאלרעד רהיא טָאה רע ןעוו זַא ,טייוו יוזא ןעגנַאנרעד זיא ןוא

 איד ןיא רהיא ןהָאטעג קוק ַא רע טָאה ,ןענופעג טָאה רע ןעכלעוו ,לעמעווש ןעווָאז

 ןופ ברַאפ א טימ טקעדַאב ךיז טָאה םינּפ רהיא איוו גידנעקרעמַאב ,ןוא ןעניוא

 ןוא טשימוצ איוו סעּפע ןיילא ךיז רע טָאה ,טייקניהורנוא ענעקַארשוצ ןוא דיירפ

 טָאה רעכלעוו ,לעכיימש אזַא טימ םאזנייווש ןהָאטעג לעכיימש א רהיא וצ טָאה

 יי - .טרערעג רהָאלק וצ

 "עב ןוא ןעטכַארטעכ ךיא ףרַאד --- טגָאזעג ךיז רע טָאה -- ױזַא ביוא

 . "ניה רעלַאטנעמַאמ רעד ,לעגניא א איוו ךיז ןעבענרעביא טינ ןוא -- ןעסילש

 | ",גנוסייר
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 ,ןעלמַאז ךעלמעווש ןעמעלַא ןופ גיגנעהבַאנוא ןהע; טציא ?עו ךיא --
 זיא ןוא טגָאזעג רע טָאה -- גירק ךיא לעיפיוו ןעק-עמעב וצ טינ זיא ױזַא םוראוו
 -פופ א גידנעהעזרעד ןוא דלַאו ןיא גיצרעמ טירש ַא גידנעהעגבא ,ןיילַא קעוַא
 -בא ךיז שטיװָאנַאװיא ייגרעס טָאה ,ךעלמילב עטיור"גיזָאר טימ טסוק ןעדנעהילב
 -לָאפ ןעוועג ןיא םהיא םורא .טינ םהיא טהעז ןעמ וזא גידנעסיוו ,טלעטשעג
 רעטנוא ,סעזָאירעב איד ןופ ןעציּפש ףיוא ,ךייה רעד ןיא רוג ,ליטש גידנעטש
 -עלייוו ןוא ןענילפ איד טעשזוחעג רעהפיוא ןהָא ןעבָאה ןענַאטשעג ןיא רע עכלעוו
 .רעדניק איד ןופ תו"וק איד ןעגָארטוצ ךיז ןענעלפ ןייוי

 דנעגנילק טרעהרעד דלַאװ גערב ןופ ,טייוו טינ רָאג ןופ ךיז טָאה גנולצולּפ
 רעכעלהערפ א ןוא ,ןאשירג ןעפורעג טָאה עכ יעוו ,עמיטש עטלאטנַאק טאקנעראוו
 גידנענעקרעד .םינּפ סעשטיװָאנַאװיא יינרעס היוא ןעטָארטעגסיױרא זיא לעכיימש
 ןהָאטעג לעקָאש ַא שטיווָאנַאװיא ייגרעס טָאה זיא לעכיימש רעגיזָאד רעד סָאװ
 -רעפ ןעמונעג רע טָאה ,רָאגיס ַא גידנעמהענסיורא ,ןוא ןיילַא ךיז ןעגעג ּפָאק |'טימ
 ןופ םַאטש םעד ןָא עלעבעווש ַא ןעדניצנא טגָאקעג טינ רע םָאה גנַאל .ןערעכיור
 ןעמונעגמורַא ךיז טָאה ערָאק רעסייוו רעד ןופ עטייה עלעדייא איד .עזָאירעב רעד
 איד ןופ סנייא ךיז טָאה ךילדנע .ןעשַאלעג ךיו טָאה ןוא לעבעווש סָאד םורַא
 גידנעגיוו ךיז טָאה רַאגיס ןופ ךיור רענידעקעמש רעד ןוא ,ןעדנוצעגנָא ךעלעבעווש
 איד רעטנוא ,טסוק םעד רעביא וצפיורא ןוא טטרעוורָאפ ןהָאטעג היצ א טיירב
 ןיא ךיור סַאּפ םעד ךָאנ ןעגיוא איד טימ גידנעגלַאפ .עזָאירעב רעד ןופ ןעגייווצ
 .דנַאטשוצ ןייז גידנעטכַארטעב טירט עליטש טימ ןעגנַאנעג שטיוװָאנַאװיא ייגרעפ

  -ט פ א ש ניי מס ע ג ןענָאז געמ ךיא) עכילטּפַאשניימעג עגיזָאד סָאד ,גנוהיצ -וצ אזַא ןילב טלהיפענ טלָאװ ךיא ביוא ,טפַאשנערייל רערָא גנומַאלפפיוא ןַא ןעוועג טלָאװ סָאד ןעוו -- טכַארטעג רע טָאה -- ? טינ עקַאט סָאװ רַאֿפ,
 גנַאג ןעצנאג םעד ןעגעג זיא סָאד זַא ,ןעלהיפ טלָאװ ךיא רונ ,גנוהיצוצ (ע כיל
 רעגיזָאד רעד רעביא ךיז ביג ךיא ןעוו זַא ןעלהיפ טלָאװ ךיא ןעוו ,ןעבעל ןיימ ןופ
 סָאד רעבָא ....טכילפּפ ןיימ וצ ןוא ףורעב ןיימ וצ יירטנוא ךיא ביילב גנוהיצוצ
 -ןיידנא רהיא ןעביילב יירט לעװ ךיא זַא ,טגָאזעג ךיז ךיא בָאה ,עירַאמ גידנעריל -רעפ סָאװ ,סָאד זיא ,םעד ןעגעג ןעגָאז ןָאק ךיא סָאװ ,סנייא .יזַא טינ ךָאד זיא
 -רעד ןיא גידנעלהיפ ,שטיוװָאנַאװיא יינרעס טגָאזעג ךיז טָאה ,"גיטכיוו זיא סָאד ....להיפעג ןיימ ןעגעג ןעלעטשסיורא ןָאק ךיא סָאװ עגיצנייא סָאד זיא סָאד .,ןעק
 ןעבָאה טנעקעג טינ ךילנעזרעּפ םהיא רַאפ טָאה דנורג ַאזַא זַא ,טייצ רעגיבלעז
 ךיא לעװ ןעכוז טינ לָאז ךיא לעיפיוו ,םעד רעסיוא רעבא , .עלָאר עשיטעַאּפ ןייז טגידעשעג ערעדנַא ןופ ןעניוא איד ןיא זיולב טָאה ןוא ,גנוטיידעב עניטכיוו ןייק
 -סיוא וליפא לָאז ךיא ןעוו .?היפעג ןיימ ןעגעג ןעגָאז וצ סָאװ ןעניפעג טשינרָאג
 "! ןעניפעג טנַאקעג טינ סערעסעב ןייק ךיא טלָאװ ,?כש ן'טימ זיולב ןעביילק

 -עב טימ טבעילעג איז טָאה ,טבעילעג םהיא טָאה איז ביוא ןוא דניק ןייק ןעוועג םינ זיא רעבָא ,דנעגוי ןופ טפַארק ןוא טייקשירפ עצנַאנ איד ןעוועג זיא רהיא ןיא ,רעמיצנעיורפ ַא ןיא ןעהעז טלעװעג טָאה רע עכלעוו ,תולעמ עלַא טנינייארעפ ןייז לָאז סע רעכלעוו ןיא ,לעדיימ ןייק גנורעניארע ןייז ןיא ןעניפעג טנעקעג םינ --ע טָאה ,ךעלדיימ ןוא ןעיורפ ףיוא ךיז טנַאטרעד טינ טָאה רע לעיפיוו
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 יװצ .סנייא ןעוועג זיא סָאד : ןעבעיל ףרַאד רעמיצנעיורפ ַא איו ,ןייזטסואוו

 טינ רַאגָאז טָאה ,טלעװ-סטּפַאשלעזעג רעד ןופ טייוו ױזַא ןעוועג זיא איז : םנעט

 -עג שיז טָאה םייצ רעכלעזרעד ןיא ןוא טייקבילטלעוו עגיזָאד איד ןעדייל טנָאקעג

 עכלעוו ןהֶא ,טפַאשלעזעג רערעסעב רעד ןופ יורפ ַא ןופ ןערעינַאמ ענייפ עלַא טָאה

 על ןייז רַאפ ַאזַא ןעֶבַאמ וצ ןייז ךילגעמ טינ טלָאװ ןעשטיוָאנַאװיא ייגרעס רַאֿפ

 ןוא זעיגילער םתס טינ ןוא זעיגילער ןעוועג זיא איז :םנעטירד ,ןידניירפ-סנעב

 ןעוועג זיא ןעבעל רהיא רונ ,יטיק ןעוועג .ש .ב .צ זיא סע איוו ,דניק ַא איו טוג

 | .ןעגנוגייצרעביא עזעיגילער ףיוא טעדנירגעב

 ןעטייהלעצנייא עטסעדנימ איד זיב ןעגנַאגרעד זיא שטיװָאנַאװיא ייגרעס

 - רע סָאװ סָאד סעלַא ןענופעג רהיא ןיא טאה ןוא רעטקַארַאכ רהיא ןעמהענוצ ןיא

 טעװ איז זַא ױזַא ,דנעלע ןוא םערָא ןעוועג זיא איז : יורפ א ןופ ןרעדָאפ טלָאװ

 ס'ןַאמ םעד ןיא סולפנייא רעייז ןוא םיבורק עסַאמ עצנַאג א ךיז טימ ןעגניירב טינ

 םוצ טעטכילפרעפ ךיז ןעלהיפ סעלַא ןיא טעוװ איז רונ ,יטיק טוהט סָאד איוו ,זיוה

 טָאה ,תולעמ עֶלַא איד טַאהעג ךיז ןיא טָאה סָאװ ,לעדיימ עניזָאד סָאד ןוא .,ןַאמ

 טינ טנַאקעג טינ סָאד ךָאד טָאה רע רעבָא ,ןעדיישעב זיא רע .טבעילעג םהיא

 -- םעד ןעגעג ןעוועג טכיילעיפ זיא ךַאז ןייא .בעיל ךיוא איז טָאה רע ןוא .ןעהעז

 ,םַאהעג טינ טָאה רע ; עדנעבעל-גנַאל א זיא החּפשמ .רעייז רעבָא .ןערדָאי ענייז

 גיצרעפ ןיא וליפא ןעטכלַאהעג טינ םהיא רָאג טָאה רענייק ,ראָאה עיורג ןייא ןייק

 "סור ןיא זַא ,טגָאזעג לָאמַא סעּפע טָאה אקנערַאוװ זַא ,טקניידעג רע ןוא ,רהֶאי

 םנעכער ךיירקנַארפ ןיא ןוא ,טלַא ןעשנעמ עגירהָאי גיצפנופ ךיז ןענעכער דנַאל

 -גיצרעפ ַא ןוא ,ןערהָאי עגיטפערק עטכער איד ןיא ןַאמ רעגירהָאי גיצפנופ ַא ךיז

 וצ ןעניז ַא רַאפ טּפיוהרעביא טָאה סָאװ רעבָא .קישטנַאמרעגנוי ַא סלַא רעגירהאיו

 ןעוועג זיא רע איוו ,גנוי גיטסייג ךיז ט?היפ רע ןעוו ,ןערהאי ןיא ךיז ןענעכער

 םהיא ןיא ךיז טָאה רעכלעוו ,אפוג ?היפענ סָאד זיא ?קירוצ רהָאי גיצנַאװצ טימ

 רע ןעוו ,טלהיפרעד טָאה רע סָאװ ,סָאד זיא ןעד סָאװ ? דנענוי ןייק טינ טקעוורע

 ןיא ,רוגיפ עזעיצַארג סאקנעראוו ןעלהַארטשןענוז איד רעטנוא ןעהעזרעד טָאה

 ייברעפ טירט ֿ?טכייל טימ גידנעהעגייברעפ ,לעברעק ן'טימ ,דיילק רעלעג רהיא

 . להיפעג יַא .דיירפ ןופ ןערָאװעג טקירדרעפ זיא ץרַאה ןייז ? עזָאירעב רעטלַא רעד

 "טנע ךיז טָאה רע זַא ,טלהיפענ טָאה רע ,טּפַאכעגנָא םהיא טָאה טייקכילטרעצ ןופ

 ַא ןעביוהוצפיוא ןעגיובעגנָא סָאװ-רונ ךיז טָאה עכלעוו ,אקנעראוו ,,ןעסַאלש

 ךיז טָאה ןוא ןעביוהעגפיוא גנוגעוועב עשיטסַאלע ןַא טימ ךיז טָאה ,לעמעווש

 ןעגנַאגעג שטיװָאנַאװיא ייגרעס זיא רַאגיס ןייז גידנעפראווקעווַא .טקוקעגמוא

 | .טירש ענעסאלשטנע טימ רהיא וצ
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8, 

 ךיא בָאה גנוי ץנַאג ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,ַאנועיערדנא ַארַאװרַאו
 טבעילעג טלָאװ ךיא עכלעוו ,רעמיצנעיורפ ַא ןופ לַאעדיא םעד ךיז טלהָאמעגנסיױוא

 טבעלעגבָא בָאָה ךיא .יורמ ןיימ ןעפור וצ ןעוועג ךילקילנ טלָאװ ךיא עכלעוו ןוא
 ןיא טנעגענעב לָאמ ןעטשרע םוצ סצ יא טשרע בָאה ןוא ןעבעק םיוצ עגנַאל ַא
 ."דנַאה ןיימ רָאפ ךייא גָאלש ןוא ךייא בעיל ךיא .טכוזעג בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ךייא

 ,טייצ רעד ןיא שטיװָאנַאװיא ייגרעס טדערעג ןיילַא ךיז וצ טָאה ױזַא

 עינק איד ףיוא ןעזָאלעגבָארַא .אקנערַאװ ןופ טירט ןהעצ זיולב ןעוועג זיא רע ןעוו

 איד ןעפורעג איז טָאה ,ןעשירג ןופ לעמעווש א דנעה איד טימ גנדנעצישעב ןוא
 | : ַאשַאמ עקניניילק

 ןעפורעג איז טָאה -- !עקניניילק ,לעיפ ןענייז ָאד ! רעהא !רעהַא --
 .עמיטש-טסורב רעכילבעיל רהיא טימ

 טינ ךיז איז טָאה ,שטיװָאנַאװיא ייגרעס ןעדנעמוקוצ םעד גידנעהעזרעד
 -ענ םהיא טָאה סעלַא רעבָא } עגַאל רהיא טרעדנעעג טינ טָאה ןוא ןעניוהעגפיוא
 ,רהיא טהערט סָאד ןוא טייקטנעהָאנ ןייז טלהיפ איז זַא ,טגָאז

 רהעק א טנערטעג םהיא איז טָאה -- 4 ןענופעג טָאװ רהיא טָאה ---
 -ביימש ליטש םענהעש רחיא לעכיט ןעסייוו םעד רעטנוא ןופ םחיא וצ גיד'נהָאט
 | ,םינּפ ןעדנעל

 ? רהיא ןוא -- שטיזוָאנַאװיא ייגרעס טגָאזעג טָאה -- םינ םענייא ןייק ---
 ,רעדניק איד טימ ןעמונרעפ גנידנעייז ,טרעפטנעעג טינ םהיא טָאה איז

 .טלעגנירעגמורַא איז ןעבָאה עכלעוו

 רעד ןעזיוועגנָא איז טָאה --- לענייווצ ןעבעל רענייא ךָאנ זיא ָאד ןוא --
 | .עלעמעווש םעניילק ַא עשַאמ רעקניניילק

 םעד ןעביוהעגמיוא טָאה ַאשַאמ ןעוו ,ןעביוהענפיוא ךיז טָאה אקנעראוו
 | .םהיא גידנעכערבוצ לעמעווש

 -עג איז טָאה -- טייהדניק ענעגייא ןיימ ףיוא רימ טנַאמרעד סָאד --
 .שטיווָאנַאװיא יינרעק טיפ ןעמאזוצ רעדניק איד ןופ גידנעהעגבא טגָאז

 ,ןעהעזעג טָאה אקנעראוו .טירט עכילטע גידנעגייווש ןעגנַאנעג ןענייז ייז
 -רָאטשרעּפ איו זיא איז ןוא סָאװ ןענעוו ןעפַארטעג טָאה איז ,ןעדייר ליוו רע זַא
 ייז טָאה רענייק זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגעגבָא ןענייז ייז .קערש ןוא דיירפ ןופ ןעב
 אקנעראוו .ןעדייר ןעביוהעגנָא טינ ץלַא ךָאנ רעבָא טָאה רע ;} ןערעה טנַאקעג טינ
 וצ ןייז רעטכייל סע ןענייווש ן'כָאנ .גידנעגייווש טלהיפעג רעסעב ךיז טָאה
 "וא רעדייא ןענגַאז טלָאװעג ןעטייווצ םעד רענייא ןעבָאה ייז סָאװ סָאד ןעגָאז
 רהיא ןעגעג סעפע רעבָא ;ךעלמעווש ןענעוו ךערּפשענ ַא ןופ וצרעד ןהעגרעב
 : טנַאזעג אקנעראוו טָאה ןרעגנוא איו ױזַא ,ןעליוו םענעגייא
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 ןענייז דלאו ןעטימ ןיא סנענירעביא-- ןענופענ טשינרַאג רהיא טָאה --

 | ,רענינייוו ?להָאמ עלַא ייז

 -טנעעג טשינרָאג טאה ןוא ןהָאטעג ץפיז ַא טָאה שטיווָאנאוויא יינרעס

 -מעווש ןענעוו ןעדייר ןעביוהעגנָא טאה איז סאוו ,ןעסַארדרעפ טָאה םהיא .טרעפ
 איז סאוו ,רעטרעוו ענידרעהירפ איד וצ איז ןהָאט רהעק ַא טלאוועגנ טאה רע .ךעל
 טָאה ,ןעליוו םענעגייא ןייז ןעגעגנ איוו רעבָא ;טייהדניק רהיא ןעגעוו ,טגאזעג טאה

 ערהיא וצ גנוקרעמעב א טכַאמעג רע טָאה ךָאנרעד ,עלייוו ַא ןעגעיוושעג רע
 .רעטרעוו עטצעל

 םייב ךילכעזטּפיױה ןענייז ךעלמעווש עסייוו זא טרעהעג זיולב בָאה ךיא ---
 | .ןענעקרעד טינ להָאמ ןייק ןָאק ךיא ?הָאוובֶא ,גערב

 ןופ טייוו ןעגנאגעגבא ןענייז יז ;טונימ עכילטע ךָאנ רעבירא ןענייז סע

 יוזא טָאה ץראה סָאקנעראוו .ןייֵלַא גידנעטשלַאפ ןעוועג .ןענייז ןוא רעדניק איד
 ,טיור סרעוו איז זא ,טלהיפעג טָאה ןוא ּפעלק איד טרעהעגנ טאה איז זא ,טפאלקענ

 = .טיור רעדיוו טרעוו ןוא ךיילב

 םַאדַאמ ייב ענאל רהיא ךָאנ ,ווָאשינזאק איו ,ןַאמ אזא ןופ יורפ יד ןייז |

 זיא םעד רעסיוא ,קילג עטסכעה סאד סלא טלעטשענראפ רהיא ךיז טָאה ,?הַאטש
 ךיז ףראד ךיילנ ןוא .טכעילרעפ םהיא ןיא זיא איז זא ,רעכיז ןעוועג טעמכ איז
 סאד ךילקערש ןעוועג זיא רהיא ראפ .ךילקערש ןעוועג זיא רהיא .ןעדיישטנע סאד

 .ןעגָאז טינ טעוו איז סאוו ,סאד ןוא ,ןענָאז טעוו רע סאוו

 טאה סאד ;טינ ?הָאמ ןייק רעדא ןערהעלקרע ךיז ןעמ זומ טציא רעדעווטנע .
 רהיא ןיא ,קילב ןיא -- אקנעראוו ןיא סעֶלַא .טלהיפעג שטיווָאנאוויא יינרעס
 -ראוורע עכילצרעמש ןעזיוועג טָאה ןעגיוא ענעזָאלעגבָארַא ערהיא ןיא ,טייקטיור

 -עג דיילטימ רהיא טימ טָאה ןוא ןעהעזעג סאד טָאה שטיווָאנאוויא ייגרעס .גנוט

 -עב סָאד טסייה ךַאז ןייק טציא ןעגָאז טינ זַא ,סָאד וליפַא טלהיפעג טָאה רע .טַאה

 טָאה רע עכלעוו טימ ,רעטרעוו איד טלָאהרעדעיװ ךיז ראפ טאה רע .איז ןעגידייל
 רע טָאה ,רעטרעוװ איד טָאטשנָא רעבָא ;גנורהעלקרע ןייז ןעקירדסיוא טלאוועג

 : ןהָאטעג גערפ ַא טעטראוורענוא|

  -עב ןוא ךעלמעווש עסייוו ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד זיא עשז סאוו --
 .עוועזָאיר

 -עג טאה איז ןעוו ,גנוגערפיוא ןופ טסרעטיצעג ןעבָאה ןעּפיל סָאקנעראוו

 : טרעפטנע
 -רָאװ ןופ רעבָא ,דעישרעטנוא ןייק ןענעקרעד וצ טינ זיא לעּפעק ם'ןופ ---

 .ןענעקרעד ןעכ ןאק לעצ

 ןעבָאה ,ןעראוועג טדערעגסיורא ןענייז רעטרעוו עניזָאד איד רונ איוו ןוא
 .-עג טָאה סאוו סאד זא ,טגידנעעג ןיוש זיא ךאז איד זא ,ןענַאטשרעּפ עדייב ייז
 טָאה עכלעוו ,גנונערפיוא רעייז ןוא טגאזעג ןייז טינ טעוו ןערעוו טגאזעג טפראד

 -נייא ןעביוהעגנָא טָאװ ,עפוטש רעטסכעה רעד זיב טכיירגרעד קירוצ עלייוו ַא טימ

 .ךיז ןעליטשוצ
 -ךָאוװ ןייז סאוו ,ןופרעד ןערעוו טנעקרעד ןאק לעמעווש רעוועזָאירעב א ---
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 ןערָאװעג טלָאגעג טינ געט ייווצ זיא עכל עוו טענורב ַא ןופ דרָאב ַא טנָאמרער לעצ
 . ,שטיווָאנאוויא ייגרעס גיהור ןיוש טנאזעג טאה --

 ,ָאקנעראוו טרעפטנעעג לעכיימש א טימ טאה -- ךילקריוו זיא טאד ,אי--
 ייז ;גידנעלעוו טינ טרעדנעעג ןיוש ךיז טָאה רעיצאּפש רעייז ןופ גנוטכיר איד ןוא
 לויז טלהיפעג טָאה ָאקנעראוו .רעדניק איד וצ רעטנעהענ ןעננאגעג םציא ןענייז
 ךיז טלהיפעג סעּפע איז טאה טייצ רעבלעזרעד ןיא רעבָא ,טמהעשראפ ןוא ךילנייפ
 ,רעטכייל ךיוא

 שטיווָאנאוויא ייגרעס טָאה ,זיוה ןיא טרהעקעג קירוצ ךיז ןעבָאה ייז ןעוו
 -נוא ןעביילב טינ ןאק רע .טלייהטרואעעג גיטכיר טינ טאה רע זא ,ןענופעגנייא
 | .גנוקנעדנא סעירָאמ יירט

 ןעירשוצ סעכ טימ טעמכ ןיוועל טָאה -- ! רעליטש ,רעדניק ,רעליטש ---
 ןעוו ,איז ןעצישעב וצ םוא יורפ רעד ןעבעל ךיז גידנעלעטש ,רעדניק איד ףיוא ךיז
 איד ךָאנ .ןעגעקטנא רהיש ןהָאטעג זָאל ַא ךיז ןעבָאה רעדניק הרבה עצנאג איד
 ,ָאקנעראוו טימ שטיווָאנאוו 6 ייגרעס ןעגנאגעגסיורא דלַאו ןופ ןענייז רעדניײק
 ןעגיהור םעד ןופ טאה איז :ןעגערפ טפראדעג סינ ץאקנעראוו ןיוש טָאה יטיס
 וא ,ןענַאטשרעּפ ,רעטכיזעג סנעדייב ןופ קורדסיוא ןעטמהעשראפ ?עסיבַא ןוא
 .טכילקריוורעפ טינ ךיז ןעבָאה רענעלּפ ערהיא

 יז ןעוו ,ןהָאטעג נערפ א רהיא ייב ןאמ רעד טאה -- ? סאוו ,ונ --
 .םייהַא טרהעקעגמוא ךיז ןעבאה

 ,יטיק טגאזעג טָאה -- טינ טמהענ סע --
 ? טינ טמהענ סע טסייה סאוו ---
 -וצ ןוא דנאה סנאמ םעד גידנעמהעננַא טרעפטנעעג איז טָאה -- יוזא --

 -יברא ןַא טשוק ןעמ איו -- ןעּפיל עטנעטפעוצ-בלאה ערהיא וצ איז גידנעגָארט
 7 ,דנַאה סיערע

 .גידנעכַאל טגאזעג רע טָאה'-- ? טינ סע טמהענ עשו ןעמעוו ייב --
 ..יוזא איוו טָא רָאג ןעמ ףראד ןעפראד ןוא .ןעדייב ייב --
 ...ןערהָאפ םירעיוּפ ---
 .טינ ןעהעז ייז ,השק טשינ --

 -ייז עעהט ןעקנורטענ ןוא ןעסעזעג ןענייז רעדניק איד סאוו טייצ רעד ןיא
 ךאז ןייק איוו יוזא טדערעג ןעכאה ןוא ןאקלאב ן'פיוא ןעסעזעג עסיורג איד ןענ
 ,שטיוואנאוויא יינרעס ןוא ָאקנעראוו טרפב ןוא ,עלא ?הָאוובִא ,טריסאּפ טינ טלָאװ
 רהעז רעבָא ,טינ ףיוא ?הָאוובֶא ,טריסַאּפ טאה סע זא ,טסואוועג םוג ץנאג ןעבאה
 -סיֿפנ רעדנוזעב טלהיפעג ךיז ןעבָאה יטיק ןוא ןיוועל .טייהנעגעלעגנַא עניטכיוו ַא
 ןעוועג ןענייז ייז סאוו ,אפוג סאד ןוא .דנעבַא ןעניזָאד םעד טבעילרעפ ןוא ךיל
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 -ענ ןעבָאה עכלעוו ,איד ףיוא גנוטיידנָא ןא ןעוועג זיא ,עבעיל רעייז ןיא ךילקילנ
 | .טנעקעג טינ רעבָא ןעבָאה ,עגיבלעז סאד ןעשנואוו

 מנאזעג טאה -- ןעמוק טינ טעוו רעדנאקקעלַא ,טרָאװ ןיימ טקנעדעג---
 י .ןעטסריפ עטלַא איד

 טעוו טיטיוועידאקרא ןאּפעטס זא ,טראוורע ןעמ טָאה דנעבַא ןעגיזָאד םעד

 רע ,ןייז ןעק סע זא ,ןעבעירשעג טָאה טסריפ רעטלא רעד ןֹוא ,ןערהָאפוצ ןעמוק
 .ןעמוק ךיוא לָאז

 -סריפ עטלא איד רעטייוו טגאזעג טָאה -- סאוו רעניא סייוו ךיא ןוא---

 עהטארייהרעפדגנוי איד טייצ רעטשרע רעד ףיוא ףראד ןעמ זא ,טגָאז רע -- ןיב
 .ןיילַא ןעזָאלרעביא

 'רימ .ןיילַא ךיז ראפ ןעזאלענרעביא ךיוא יוזא זנוא טָאה ,אּפאּפ ,א ---
 רימ ןענייז סאוו ןוא---יטיק טגאזעג טָאה --- ןעהעזעג טינ ?הָאמ ןייק םהיא ןעבָאה
 .טלַא ױזַא ןיוש ןענייז רימ --- ? עגנוי עכלעזַא רַאפ רָאנ

 דעישבַא ךיוא ךייא ןוג ךיא לעוו ,ןערהַאפ וצ טינ טמוק רע ביוא רעבָא --

 .ץפיז ַא םימ ןיטסריפ איד טנאזענ טָאה --- רעדניק ,ןעמהענ
 -בעט עדיינ ןהָאטעג גערפ ַא ןעבָאה -- ! אמאמ ,ךייא טימ זיא סאוו--

 | | 0 .רעט |
 זיא טציא ? ןיילא רענייא ןעלהיפ טרָאד ךיז זומ רע איו ,רונ קניידַאב

 | ...ךָאד |
 א עטיטש סניטסריפ עטלא איד טָאה טעטראוורענוא ץנאנ גנילצולפ ןוא

 -עגרעביא ךיז ןעבאה ןוא ןעראוועג ןעגיװשנַא ןענייז רעדניק יד .ןהָאטעג רעטיצ
  -סריפ רעטלא רעד ןעוועג טינ זיא סע טוג אוו זא ,טסואוועג טינ ןעבאה ייז .טקוק

 ראפ ןוא ךיז ראפ גירעיורט ןעוועג רהיא זיא ןענעווטסעד ןופ ,רעטכָאט רעד ייב ןיט

 אפ רעד ןוא ןעראוועג ןעבעגעגסיוא זיא רעטכָאט עטצעל איד טניז ,ןַאמ םעד

 .ןעראוועג טסוּפ זיא טסענ-ןעילימ
 ַא גנילצולּפ טָאה -- 4 אנווָאליאכימ איפאגַא ,רהיא טשניוו סאוו --

 -יידלעיפ ַא טימ ןהעטש ןעבעיקבעג זיא עכלעוו ,איפאגא ייב יטיק ןהָאטעג גערפ

 .םינּפ ן'פיוא קורדסיוא ןעניט
 .טיורב דנעבש ןעגעוו --
 -דנעבא ןענעוו העז ,העג וד --- יללאד טגאזעג טאה --- עקַאט טוג רהעז --

 ךאד טאה רע .ןָאיצקעל ןייז ןעלָאהרעדעיװ ןאשירג טימ ןהעג ל?עוו ךיא ןוא ,טיורב

 .ןהָאטעג טשינרָאנ גָאט ןעצנאג םעד
 ךילהערפ ןעגנורּפשעגפיוא זיא -- ! רימ ראפ ןָאיצקעל ַא זיא סאד --

 .ןהעג לע ךיא ,יללאד ,ןיינ --- ןיוועֿפ |
 -עיוו טפראדעג רעמוז טאה ןוא עיזַאנמיג ןיא ןעגנאגעג ןיוש זיא אשירנ

 . אוקסָאמ ןיא ךָאנ טָאה אנווָארדנאפקעלא איראד .ןענַאיצקעל ענייז ןעלאהרעד

 וצ ןערהָאפוצ ןעמוקעג ןענייז ייז ןעוו ןוא ,ןייטיל ןהוז ן'טימ ןעמאזוצ טנרעלעג
 -ייוו םהיא טימ ןעלָאהרעדעיװ וצ ,לעגער ַא ראפ טכַאמעג ךיז איז טָאה ,ןעניוועֿפ |

 ןוא קיטעמהטירא ןופ ןענַאיצקעל ערערעווש איד נָאט ַא ?הָאמ ןייא סנעטסגינ

 -ומ איד רעבָא .ןיירעד איז ןעטייברעפ וצ ןעגַאלשעגרַאפ ךיז טָאה ןיוועל .ןייטיל
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 סע יוװ ןפוא ןעבלעזמעד ףיוא טינ טנער על ןיוועל זַא ,לָאמא ןעהעזרעד טָאה רעט
 טגאזעג םהיא איז טָאה ,ךוב ןומ ןענרעלוצסיוא עיואנמיג ןיא ןעבעגרעפ טרעוו

 ןערעוו טלָאהרעדעיװ ףראד טע סאד ,טנעכער איז זא ,טייהנעגעלרעפ טימ לעסיבא
 םוראד סאד טעוו איז זא ןוא עיזאנמיג רעוקסַאמ ןיא טנערעל ןעמ איוו יוזא
 .ן'ַאשירג טימ ןענַאמ רעסעב ןיילא

 זיא שטיוועידאקרא ןאּפעטס סעּפע סאוו ראפ ןעסָארדרעפ טָאה ןעניוועל
 טוָאל רונ ,טכיררעטנוא סרעדניק איד ףיוא גנוטכַא טיג רע טינ זא גיסעלכַאנ יוזא

 זיא רע ,טשינרָאנ ןיירעד טהעטשראפ עכלעוו ,רעטומ רעד ראט זיולב רעביא סע
 יוזא ןעטכיררעטנוא ייז סאווראפ ,רערהעל איד ןעגעג ךיוא טכארבענפיוא ןעוועג
 טעװ רע זַא ,ןירעגעוש רעד ןעכַארּפש רעפ רעבָא טָאה רע .רעדניק איד טכעלש

 רע .ליוו איז איוו ןפוא ןעבלעזמעד ףיוא ןענָאיצקעל איד ן'אשירג טימ ןעכַאמ
 ,ןפוא םענענייא ןייז ףיוא טינ ןאשירג טימ ןענרהעל ןיוש ןעביוהעגנָא ןאד טָאה
 ןעסעגרעפ טגנעלפ ןוא קשח ןהִא ןהָאטעג טאד רע טאה םוראד ןוא ,ךוב ן'כָאנ רונ
 -ענ סאד זיא יוזא .ןַאיצקעל ןייז ןעכאמ ןאשירנ טימ ףראד ןעמ ןעוו טייצ יד טפָא
 .טנייה ךיוא ןעוו

 רימ --- טגָאזעג רע טָאה -- ץיז אוד ןוא ,יללאד ,ןהעג לעװ ךיא ,ןייג ---
 "וצ ןעמוק טעוו אוויטס ןעוו רונ ,ךוב ץ'כָאנ ,גנונדרַא ןיא סעלַא ןעכַאמ ןעלעוו

 .ןעגיסעלכַאנרעפ רימ ןעלעוו ןַאד ,געיעג ףיוא ןערהָאפ רימ ןעלעוו ןערהָאפ

 ,ןאשירג וצ קעװוַא זיא ןיוועל ןוא

 ןיא טָאה אקנעראוו .ןיטיק וצ טנָאזעג ךיוא אקנעראוו טָאה עגיבלעזסָאד

 ,ךילצינ ךיז טכַאמעג ןיוה ןעטנעדרָאעגנייא טוג ןוא ןעכילקילג סניוועל

 טָאה -- טציז רהיא ןוא ,טיױרבדנעבַא ןעגעוו ןעהעז ןיוש לע ךיא ---
 .אנווַאליאכימ איטאנא וצ ןעגנאנענוצ ןיא ןוא טגָאזעג איז

 טמהענ ןַאד .תופוע ןייק ןעמוקעב טינ ץענרע אמתסמ טָאה ןעמ ,אי --
 | .יטיק טגָאזעג טָאה -- ....ענעגייא ערעזנוא

 -- אנווָאליַאכימ איפאנַא טימ ןעמוקוצסיוא ןעהעז ןיוש ןעלעוו רימ ---

 ,איפַאנַא טימ ןעמאזוצ קעווַא זיא ןוא אקנערַאװ טגָאזעג טָאה
 .ןיטסריפ איד טגָאזעג טָאה -- !לעדיימ ךילבעיל ַא ראפ סָאװ ---

 -עג גערפ ַא טָאה 4 ןעשטיווװעידַאקרַא ןאפעטס טני יח רהיא טרַאוורע ---
 ךערּפשעג םעד ןעצעוטרַאֿפ םינּפַא גידנעלעוו סינ ,שטיװָאנַאװיא ייגרעס ןהָאס
 ןעלָאז סָאװ ,סרעגַָאװש ייווצ ןעניפענ וצ ןעטלעז זיא סע -- אקנעראוו ןעגעוו
 רעכלעוו ,רעכילגעוועב א זיא רענייא ,ןעטייווצ םוצ רענייא ןייז ךילנהע טינ ױזַא
 רעזנוא --- רעטייווצ רעד ; רעסַאװ ןיא שיפ ַא איוו ,טפַאשלעזענ ןיא זיולב טבעל
 "ענ ןיא טמוק רע איו רונ ,רעמַאזריּפש ,רעקנילפ ַא ,רענידעבעל ַא -- איטסָאק
 ןהֶא ךיז טלעפַאצ רעדָא רענעכראטשרעפ ַא טרעוו רע רעדעווטנע זיִא ,טפַאשלעז
 ,השבי רעד ףיוא שיפ ַא איו ,קלָאט א

 "נעוו ןיטסריפ איד טגָאזעג טָאה -- רעגיניזטכייל א רהעז זיא רע ,אי --
 .טלעוועג ךייא עקַאט סָאד בָאה ךיא --- ןעשטיווָאנַאװיא ייגרעס וצ ךיז גידנעד
 ןוא ,ןעביילברעמ סינ ָאד ןָאק איז זַא ,ןהָאט דער א םהיא טימ טלָאז רהיא ,ןענָאז
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 ןייק ןערהַאפ איו שרעדנא טינ זומ (ןיטיק ףיוא ןעזיוועגנָא איז טָאה) איז

 ..רָאטקָאד א ןעביירשסיוא טעוװ רע זַא ,טגָאז רע .אווקסַאמ

 ---סעלַא ןיא ןייא טמיטש רע ,סעֶלַא ,ןהָאט ןייֵלַא סעלַא טעוו רע ,ַאמַאמ --

 ָאנַאװיא ייגרעס ןיירעד ןיירַא טשימ רעטומ איד סָאװ רַאפ ,סורדרעפ טימ טָאה

 | | .יטיק טנָאזעג ,ןעשטיוו

 ןוא דרעפ ןופ ןעקשראּפ סָאד טרעהרעד ךיז טָאה ךערּפשעג ןעטימ ןיא

 | .ךעלדנייטש איד רעביא רעדער ןופ רעדורעג רעד

 איוו ,ןַאמ םעד ןענעגעגעב ןעפיול וצ טַאהעג טייצ טינ ךָאנ טָאה יללאד

 | ,ןעגנורּפשעגסיורא זיא ןיוועל

 ךיז טָאה ןוא ,ןאקלאב םוצ ןעירשעגוצ רע טָאה -- ! אוויטס זיא סָאד -- |

 --ַאּפַאּפ רעד סיוועג .רעצימע ךָאנ ןוא --- ןעגעקטנַא ןעפיול טזָאלעג לעגניא א איוו

 טינ טסלָאז ,יטיק --- עעלַא רעד וצ גידנעפיול ןעטייוו ןופ ןיוועל ןעירשעג טָאה

 ,םורא ךרוד רעסעב העג ,ּפערט עכיוה איד רעביא ןהעג

 ןיא טציז סָאװ רעד זַא גידנענעכער טַאהעג תועט ַא טָאה ןיוועל רעבָא

 זַא ןעהעזרעד רע טָאה ןעגנַאגענוצ זיא רע ןעוו .טסריפ רעטלַא רעד זיא לערהופ

 ןיא שנעמ רעגנוי רעלופ ,רענהעש ַא טציז שטיוװעידַאקרַא ןאּפעטס טימ ןעמאווצ

 ןעועג ןיא סָאד .ןעטניה ןופ סעטנעל ןעגערב עטיירב טימ טוה ןעשיטאש א

 -נעצנעלג ַא ,דניקרעטסעווש-דילג ַא סיקצַאברעשטש איד ,יקסוואלפעוו אקנעסאוו

 איו "רענעי רעכילטפַאשנעדייל א ןוא גנוי רעגיטכערּפ ַא, שנעמ רעגנוי רעד

 .טלעטשעגרָאפ םהיא טָאה שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס

 רקעג טינ זיא טסריפ רעטלַא רעד סָאװ רַאפ ןעסָארדרעּפ טָאה ןעניוועפ

 -עב בעיל רהעמ ץלַא םהיא רע טָאה טנעקעג םהיא טָאה רע רהעמ סָאװ לייוו ,ןעמ

 רעד ןערהַאפוצ ןעמוקעג זיא סע סָאװ ,ןעסָארדרעּפ ךיוא טָאה םהיא ןוא ןעמוק

 רעדנוזעב .רעדמערפ ַא ןיטולחל שנעמ ַא ,יקסווָאלסעװ אקנעסַאוו רעניזָאד

 ן'פיוא גידנעמוקפיורא ןעוו ,ןעזיוועגסיוא םהיא ךיז רע טָאה גירעביא ןוא דמערפ

 עסיורג איד ןופ ןוא רעדניק איד ןופ גידלעמוט ןעוועג זיא סע ואוו ,ַאדנַארעוװ

 "עו ַאקנעסַאװ איוו טקרעמעב רע טָאה ,טסעג ענעמוקעגנא איד ןעסירגעב וצ

 .טנַאלַאג ןוא ךילטרעצ רעדנוזעב סעּפע דנַאה סיטיק טשוק יקסווָאלס

 טָאה -- עטנַאקעב עטלא ןוא יורפ רעייא טימ ןעניזוק ןענייז רימ ןוא ---

 סניוועל לָאמַא רעדיוו גידנעקירד ,יקסווָאלסעװ ַאקנעסַאװ ןָאהטעג גָאז א םהיא

 | | .דנַאה

 -ַאקרַא ןַאּפעטס ךיז טָאה -- ? ןעגנַאפ וצ סָאװ ןַארַאפ זיא ,סָאװ ,ונ -- |

 -עלַא טימ ןעזיוועב ךצנ טָאה רע רעדייא ןעניוועל וצ ןהָאטעג רהעק ַא שטיוועיד

 ,טסייה סָאװ .ןעטכיזבא עשי'רזכא רהעז ןעבָאה רימ --- ךיז ןעסירנעב וצ ןעמ

 רַאפ זיא סָאד ,ַאינַאט ,ונ 4 עװקסָאמ ןיִא ןָא ןַאד ןופ עקַאט ןעוועג טינ ,אמאמ

 -ָאװעג ָאד טסיב אוד שירפ איו .ןעטניה ןופ רהופ ןופ סיורא טרָאד םהענ ! ריד

 ןָאהטעג שוק א טָאה ,ןעטייז עלא ףיוא טדערעג רע טָאה --- ,עקניללאד ,ןער

 -עלנוצ ,רענייז ןיא עלייוו א ןעטלַאהעג איז טָאה ןֹוא דנַאה ס'יורפ איד רעדיוו

 .דנַאה רעדנַא ןייז טימ ןעביוא ןופ איז גידנעט

 טציא טָאה ,ךעלהערפ ןעוועג רעהירפ עלייוו א טימ זיא רעכלעוו ,ןיוועל
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 ןעמעוו, .ןעוועג ןעלעפעג טינ ךַאז ןייק זיא םהיא ןוא ןעמעלַא ףיוא טקוקעג ךעלזייב
 נידנעקוק ,טכַארטעג רע טָאה ",ןעּפיל עגיבלעזיד טםױמ טשוקעג ןעטכענ רע טָאה
 ןָאהטעג קוק א טָאה רע .יורפ רעד וצ זיא שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ךילטרעצ איו
 ךָאד טביולג איז, .ןערָאװעג ןעלעפעג טינ ךיוא םהיא זיא איז ןוא יללאד ףיוא
 -לעקע איו ? טהערפרעד ױזַא ָאד ךיז איז טָאה עשז-סָאװ .עבעיל ןייז ןיא טינ
 ,טכַארטעג ךיז רע טָאה "} טפַאה

 םינ זיא םהיא ןוא ןיטסריפ רעטלא רעד ףיוא ןָאהטעג קוק א טָאה רע
 םעד ןעוועג םינּפ ?בקמ טָאה איז ןעכלעוו טימ ,רעינַאמ רעד ןערָאװעג ןעלעפעג !

 סָאד םהיא טלָאװ איז איוו יוזא ,סעטנעל עשיטאש ענייז טימ ַאקנעסַאװ ןעגיזָאד
 ןיא רעכלעוו ,שטיװַאנַאװיא יינרעס וליפא .זיוה ןיא ןיילא ךיז וצ ןעדַאלנייא
 סָאװ טימ גידנעהעז ,םהענעגנַאנוא ןערָאװעג םהיא זיא ,ןעמוקעגסיורַא ךיוא טציא
 טנענעגעב טָאה רע ,דניירפ ןעניצרַאה א טשרמולכ איו ,טייקטלעטשרַאפ א רַאפ
 ,טסואוועג טוג רהעז טָאה ןיוועל ןעוו טייצ רעד ןיא ,ןעשטיװעידַאקרַא ןַאּפעטפ
 טקעּפסער םוש ןייק םהיא רַאפ טָאה ןוא ןיקסנָאלבָא םינ טבעיל רעדורב ןייז זא
 .טינ

 איז איוו ,דנעסיוטשבא ןערָאװעג ךיוא םהיא זיא ַאקנערַאװ וליפא ןוא
 םעֶד טימ ךיז טנאקעב ןָא-ךימ-רהיר-טינ רענילייה ַא ןופ םינּפ רהיא טימ טָאה
 ןעמ טָאה איוו ,םעד ןעגעוו טכַארטעג זיולב רָאנ טָאה איז ןעוו ,ןררעה ןעגיזָאד
 זיא איז סָאװ רַאפ ,יטיק ןעוועג זיא ןעמעלא ןופ רעטפאהלעקע ןוא .הנותח ןיוש
 רעגיזָאד רעד ןעכלעוו טימ ,ןָאט ןעכילהערפ ם'ןופ ןערָאװעג טקריוועב טכייל יוזא
 ןוא םהיא ראפ ט"וי ַא ףיוא ןעמעלַא ןעפור טלָאװ רע איוו ,טדערעג טָאה ררעה
 -טנעענ טָאה איז ןענלעוו טימ ,לעכיימש רהיא ךָאנ טּפױהרעביא ןוא ,ערעדנַא
 ,לעכיימש ןייז ףיוא טרעפ

 ייז איו רעבָא ;ןיוה ןיא ןיירא עלא ןענייז גידלעמוט ןוא גידנעדייר
 .סיורא זיא ןוא ןָאהטעג רהעק א ךיז ןיוועל טָאה ,טצעזוצ ךיז ןעבָאה

 טָאה איז .טריסַאּפ סעּפע טָאה ןַאמ רהיא טימ זא ,ןהעזעג טָאה יטיק
 ףיוא רענייא ןעדיירכרוד םהיא טימ ךיז ןענָאק ֹוצ טונימ עדנעסַאּפ א טכוזעג
 ףרַאד רע זַא ,גידנעגָאז ,רהיא ןופ טהערדעגסיוא רעבָא ךיז טָאה רע ,םענייא
 -עלעגנַא עכילטפַאשהטריוו איד ןעבָאה םהיא איוו גנַאל ןיוש .רָאטנָאק ןיא ןהעג
 ץלַא ןענייז ייז ייב, .טנייה איוו ,גיטכיוו יוזא ךיז ןעזיוועג םינ ןעטייהנעג
 טינ ןענָאק עכלעוו ,םיקסע עגיד'בוט-םוי ןייק טינ ןענייז ָאד ןוא -- םיבוט םוי
 ".ןעניילבא טינ רָאט ןעמ עכלעוו ןוא ןעטרַאוװ
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? 

 טקישעג םהיא טָאה ;עמ ןעוו ,ןַאד טשרע טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה ןיוועל

 -ימ ַאיפַאגַא טימ יטיק ןענַאטשעג ןענייז ּפערט איד .ףיוא .טיורבדנעבא וצ ןעפור
 ,שיט ן'םיוא ןעלעטש וצ ןייוו עכלעוו ,ךיז גידנעהטַארעב ,ַאנוָאליַאכ |

 -עג איוו טגנַאלרעד ? ןעזעוו ַאזַא םעד ןופ רהיא טכַאמ סָאװ רענָא -- |

 .ךילגהעווי

 זיא סָאװ ,טרַאװ ,ַאיטסָאק ...אזַא טינ ךָאד טקנירט ַאוויטס ,ןיינ -- |
 ,םהיא ְךָאנ גידנעלייא ,יטיק םהיא וצ ןעדייר ןעביוהעגנָא טָאה -- ?ריד טימ
 ןיירא זיא ,טירט עסיורג ןעלעטש ןעביוהעגנָא סינעהעזנייא ןהֶא רעבָא טָאה רע

 ןעטפַאהבעל םעניימענלא ןיא טשימעגניירא ךיילג ךיז טָאה ןוא רעמיצ-ססע ןיא

 .ךערּפשענ

 טגערפעג טָאה --- ? געיעג ףיוא ןעגרָאמ רימ ןערהָאפ ,עשזיסָאװ ,ונ -- יי

 .שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס
 -רעביא ,יקסווָאלסעװ טנַאזעג טָאה --- ןערהָאפ רימָאל ,ךייא טעב ךיא --- |
 רעטנוא נידנעגיוברעטנוא ןוא ?הוטש רעדנַא ןַא ףיוא טייז א טימ ךיז גידנעצעז

 .םופ עטעפ ןייז ךיז
 - -- ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ןערהָאפ ךייא טימ ןרעג רהעז לע ךיא --

 -פיוא ןעפרַאד טעװ ןעמ ? געיעג ףיוא ןהעג .טפורּפעג רהָאיייה ןיוש רהיא טָאה
 ? ַאויטס ,רעימ טינ וטסיב ? ןערעו דעימ טינ רהיא טעוװ .הירפ רהעז ןהעטש

 רהיא טסייוו .ןערָאװעג דעימ טינ ?הָאמ ןייק ךָאנ ןיב ? דעימ ךיא ---

 ! ריצַאּפש א ןעכַאמ רימָאל } טכַאנ עצנַאנ א ןייז ףיוא רָאנ רימָאל ,סָאװ
 -סעו טמיטשענוצ טָאה -- ! גיטכערּפ ! ןייז ףיוא רימָאל ,ךילקריוו ---

 | | .יקסוואל
 טכענ עצנַאנ ןעפָאלש טינ טסנָאק אוד זא ,ןיוש רימ ןעסייוו סָאד ,א --

 -ָאריא רעטכייל א טימ ןַאמ םעד טגָאזעג יללאד טָאה -- ןעזָאל טינ ערעדנַא ןוא
 ךיא ןוא -- םהיא וצ ןעדייר רעמיא טייצ רעטצעל רעד ןיא טגעלפ איז איוו ,עינ
 .טינ ךיא ליוװ ןעסע ןוא ,הענ ךיא ... .טייצ ןיוש זיא סע זא ,ןיימ

 יַאקרַא ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה --- עקניללאד ,עלייוו א ךָאנ ץיז ,ןיינ -- י
 ךיא -- ןעסענעג טָאה ןעמ וואו ,שיט ןעסיורג םוצ גידנעהעגרעביא ,שטיוועיד

 .ןעלהעצרעד וצ סָאװ סעלעיפ ךָאנ ריד בָאה
 ,טשינ רָאנ אמתסמ ---
 טרהָאפ רע ןוא .ן'ַאננַא ייב ןעוועג זיא יקסווָאלסעװ זא ,אוד טסייוו ---

 ןוא .ךיוא ןופ גיצבעיז טסרָאיװ א ןעצנַאג ןיא ךָאד ןענהָאװ ייז .ייז וצ רעדיוו

 ! יקסוואלסעוו ,רעהַא םוק .שרעדנַא טינ ,ןיהַא ןערהָאפרעבירא ךיוא לעוװ ךיא

 ייב ןעוועג עקַאט סייז רהיא ,טונ יוזא טייז ,רימ טלהעצרעד ,ךא --

 .ַאנווָארדנַאסקעלַא ַאירַאד טגערפעגכָאנ ךיז טָאה --- ? איז טכַאמ סָאװ ? רהיא
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 -עגפיוא טינ טָאה ןוא שיט קע ןעטייווצ םעד ייב ןעבעילבעג זיא ןיוועל
 -עג טָאה רע ; ןיטסריפ רעטלא רעד טימ ןוא ןַאירַאװ טימ ןעדייר וצ ץלַא טרעה
 ןוא יללאד ,יקסוואלסעוו ,שמיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןעשיווצ איוו ןעטייוו ןופ ןהעז

 גינייוו ךָאנ .ךערּפשעג רעמייהעג סעּפע ןוא רעטפאהבעל א ןעגנַאגעגנָא זיא יטיס
 ןהעזעג טָאה רע ,רעטקַארַאכ ןעמייהעג א ןעגָארטעג טָאה ךערּפשעג סָאד סָאוװ
 ,טָאה איז ןעוו ,?היפעג ןעטסנרע ןא ןופ קורדפיוא םעד םינּפ ס'יורפ ןייז ןיא
 רעכלעוו ,םינּפ םענהעש ס'אקנעסאוו ןיא טקוקעג ,ןעניוא איד גידנעזָאלבַארא טינ
 .גידעבעל רהעז טלהעצרעד סעּפע טָאה

 -נָארװ ןעגעו טלהעצרעד אקנעסַאו טָאה -- סוג רהעז ןיא ייז ייב ---
 ןעגָאז וצ ןהעטשרעטנוא טינ ?יוו ךיא ,ךילדנעטשרעטטסנלעז -- ןַאננא ןוא ןיקס
 -ַאפ רעמהענעננא ןא ןיא איוו ךיז ןעמ סלהיפ ייז ייב זיוה ןיא רעבָא ,גנוניימ א
 | .עילימ

 | ? ןָאהט וצ ייז ןענעכער עשזי-סָאװ ---

 .עווקסָאמ ןייק ךיז ןעביילקרעביא רעטניוו וצ ןעלעוו ייז זא ,ךיז טכוד ---

 עדייב ייז ייב טרָאד ךיז ןעטלָאװ רימ ןעוו ,טוג ןעוועג טְלָאװ סע
 טסקנעד ןעוו --- יקסוואלסעוו וצ שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס טנַאזעג טָאה -- ןעפערט
 ? ןערהַאט וצ אוד

 .ילוי סָאנָאמ םעד ןענניירברעפ ייז ייב לעוו ךיא ---
 גערפ א שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס טָאה -- 4 ןערהָאפ טסעוו אוד ןוא --

 .יֹורפ ןייז ןָאהטעג

 -עג טָאה -- ןערהָאפ רעכיז לעװ ןוא טלָאװעג גנַאל ןיוש בָאה ףיא =
 -טכבַארּפ א זיא איז .איז ןעק ךיא ןוא ,רהיא ראפ טסירדראפ ךימ -- יללאד טגָאז
 ןערהָאפקעװא טסעוו אוד ןעוו ,ןיילא ןיהַא ןערהָאפ לע ךיא .רעמיצנעיורפ עלָאפ
 וליפא ןיא סע .טייהנעגעלרעפ ןיא ןעלעטש טינ טימרעד םענייק לעװ ןוא ,םייהַא
 | ,ריד ןהֶא רעסעב

 ? יטיק ,אוד ןוא -- שטיוװעידאקרַא ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה -- טוג רהעז --
 ןא יטיק טגָאזעג טָאה --- ? ןערהָאפ ךיא לָאז סעּפע סָאװ ךָאנ ? ךיא --

 .ןַאמ םוצ טקוקעגמוא ךיז טָאה ןוא ענעדנוצעגנָא

 ַא רהיא טָאה -- ?ַאנװעידַאקרַא ַאננַא טימ טנַאקעב ןעד רהיא טייז --
 .עדנעהיצנָא ןא רהעז זיא איז --- יקסוואלסעוו ןָאהטעג גערמ

 טָאה איז ןוא ,גידנערעוו רעטיור ךָאנ ,יטיק טרעטטנעעג טָאה -- אי -- |
 י | .ןַאמ םוצ ןעננאנעגוצ זיא ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז

 איז טָאה -- ? געיעג ףיוא ןעגרָאמ ןערהָאפ וצ ןעקַאלשעב אוד טסָאה ---
 | | | ,טנָאזעג

 ןעגנַאגרעפ ןיוש טכוזרעפייא ןייז ןיא טונימ עכילטע עניוָאד איד ןיא
 ןעוו ,ןערָאװעג זיא איז טיור איוו ןהעזרעד טָאה רע ןעוו ךָאנ רעדנוזעב ,טייוו
 מינ םהיא ייב זיא סָאד רַאברעדנַאז איוו .יקסוואלסעוו טימ טדערעג טָאה איז
 .טציא רעבָא ,םעד ןעגעוו ןענַאמרעד ךיז טגעלפ רע ןעוו ,ךָאנרעד ןעמוקעגסיוא
 ףיוא רֹע טרהָאפ וצ םהיא טנערפ איז זא ,רהָאלק ןעזיוועגסיוא םהיא ךיז טָאה
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 -רעפ ןעקסוואלסעוו ַאקנעסַאװ ןעלעטשוצ לָאז רע ,ליוו איז ?ייוו ,רַאפרעד געיעג
 | .םהיא ןיא טבעילרעפ סיוועג זיא איז ןוא ,ןעגינעג

 עכילריטַאננוא ןַא סימ טגָאזעג רע טָאה -- ןערהָאפ לעוװ ךיא ,אי --

 | .רעדיוורעד ןעוועג ןיילַא םהיא זיא עכלעוו ,עמיטש
 -אוו ,גָאט ןעגידנעגרָאמ ַאד ךָאנ טגניירברעפ ,ןעגרָאמ טינ רהָאפ ,ןיינ --- |

 ךָאד טנָאק רהיא ןוא ;ןהעזעג טינ גנַאל יוזא ךָאד ןַאמ רהיא טָאה יללאד םור
 .ןעגרָאמטרעביא געיעג ףיוא ןערהָאפ

 :ױזַא ןעניוועל ןופ ןערָאװעג טשטייטרעפ טציא ןיוש ןענייז רעטרעוו סיטיק

 טינ רימ טכַאמ ,ןערהָאפ טסעוװ אוד סָאװ .ם ה י א טימ טינ ךימ דיישוצ ,
 ןעגנוי ןעגיטכערּפ םעד ןופ טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעבָאה האנה ךימ זָאל רעבָא ,סיוא

 | ".ןעשנעמ
 -- ןעגניירברעפ ָאד ןעגרָאמ רימ ןעלעוו ,טסגנַאלרעפ אוד ביוא ,ךא ---

 .ןיוועל טרעפטנעעג טייקכילמהענעגנַא רעדנוזעב א טימ סעּפע טָאה
 -נעזעונַא ןייז טכַאזרוארעפ טָאה סע ןעדייל ?לעיפיוו גידנעקרעמַאב טינ

 ןוא ןעכילפעה ןייז טימ ןוא ןעביוהענפיוא ךיז ַאקנעסַאװ ל?ייוורעד טָאה ,טייה
 ד ןהעזעג טָאה ןיוועל .יטיק ְךָאנ ןעגנַאגעגכַאנ רע זיא לעכיימש ןעכילטרעצ

 טנָאקעג טינ רע טָאה טונימ א ןוא ןערָאװעג ךיילב זיא רע .קילב ןעסיז ןעגיזָאד
 "! יורפ ןיימ ףיוא ןעקוק וצ יוזא ךיז רע טביולרע איוו , .םעהטִא םעד ןעּפַאכבָא

 םהיא ןיא טכָאקעג טָאה
 ךיז נידנעצעזוצ ,אקנעסאוו טגָאזעג טָאה --- ? ןעגרָאמ סָאד טסייה ---

 זיא טיײהנהָאװעג ןייז איוו ,סופ איד גידנעגיוברעטנוא ןוא ?הוטש א ףיוא רעדיוו

 ' .ןעוועג
 ןהעזעג ןיוש טָאה רע .רעטייוו ןעגנַאנרעפ ךָאנ זיא טכוזרעפייא סניוועל

 ןעבָאה ףרַאד רעבָאהבעיל רהיא ןוא יורפ איד ןעמעוו ,ןַאמ רעטרַאנעגבָא סלַא ךיז
 ןעבעל ןופ ןעטייקכילמעווקעב עלא ןעלעטשוצ ייז לָאז רע זא ,םעד בעילוצ זיולב

 ןעגעווטסעד ןופ רע טָאה ,ףיורעד גידנעקוק טינ ,רעבָא .. .סנעגינעגרעפ עלא ןוא
 ןעגעוו ,געיעג ענייז ןענעוו ןַאקנעסַאװ טגערפעגסיוא ךילדניײרפטסַאנ ןוא ךילבעיל
 .רעכיז ייז ןערהָאפ ןעגרָאמ זא ,ןעכָארּפשרעּפ טָאה ןוא לעוויטש ןוא סקיב ןייז

 -עג טָאה ןיטסריפ עטלַא איד סָאװ ,ןעניוועפ רַאפ קילג א ןעוועג זיא סע |
 טָאה ןוא ןענאטשעגפיוא זיא איז סָאװ ,טימרעד םירוסי ענייז וצ ףוס א טכאמ

 | .ןעפָאלש ןהעג וצ טייצ זיא סע זא ,ןיטיק ןעהטַארעג

 -עגעז .ןעניוועל רַאפ ןעדייל ןהֶא רעכירא טינ רעדיוו סע זיא ָאד רעכָא
 שוק ַא טלָאװעג רעדיוו אקנעסאוו טָאה ,זיוה ןופ ןיהטריוו רעד טימ ךיז גידנענ
 -בָארג רעוויאַאנ א טימ טָאה ןוא ןערָאװעג טיור זיא יטיק רעבא ,דנַאה רהיא ןָאהט

 איד ןעגיוצעגבָא ,טדערעגסיוא ךָאנרעד רהיא טָאה רעטומ איד רעכלעוו רַאפ ,טייק
 | : גידנעגָאז ,דנאה

 .יוזא םינ ךיז טרהיפ זנוא ייב ---

 טָאה איז סָאװ טימרעד גידלוש ןעוועג רעבָא איז זיא ןעגיוא סניוועל ןיא

 גידלוש רהעמ ךָאנ ןוא ,ןעגנוהיצעב עכלעזַא ןייז ךילגעמ ןעלָאז סע זַא ,ןעזָאלעגוצ

 .טינ רהיא ןעלעפעג ייז זא ,ןעזיוועג םעווקעבנוא יוזא סע טָאה איז סָאװ ,ןיירעד
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 / טגָאועג טָאה -- !טציא ןעפָאלש וצ ןייז ןָאק קשח א רַאפ סָאװ ,ונ --
 רעזעלג רֶאָאֹּפ א ןעקנורטעגסיוא טָאה רע איוו םעד ְךָאנ שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס
 -נָא רע טָאה --- יטיק ,העז --- .גנומיטש רעשיטעאּפ א ןיא ןערָאװעג זיא ןוא ןייוו
 ַא רַאפ טייצ איד טַארוקַא !טכַארּפ ַא רַאפ סאוו -- הנבל רעד ףיוא ןעזיוועג
 -ָאה רימ ,עמיטש עלאפטכארפ א טָאה רע ,טסייוו אוד .יקסווא?סעוו ,ַאדַאנערעס
 עגיטכערּפ ךיז טימ טכַארבעגטימ טָאה רע .ןעמַאזוצ ןעגנוזעג געוו ן'פיוא ןעב
 גניז א סָאד ןעמ ףרַאד אנוועיעדדנַא ַארַאװרַאװ טימ  .ייווצ עיינ ,ןעסנַאמָאר
 .ןָאהט

 שטיוװעידַאקרא ןַאּפעטס ךָאנ ןעבָאה ,ןעגנַאנוצ ןיוש ךיז ןענייז עלא ןעוו

 ךיִז ןעבָאה סע ןוא עעללַא רעד ןיא טריצַאּפשעגמורא גנַאל ןיקסוואלסעוו טימ
 .סנַאמָאר םעיינ א ןעמאזוצ ןייא ןענניז ייז איוו ,ןעמיטש ערעייז טרעהעג

 ןיא רענעזָאלבעגנָא ןא ןעסעזעג ןיוועל זיא ,ןעמיטש עגיזָאד איד גידנערעה
 איז ןעוו ,גיד'תונשקע ןעניוושעג טָאה ןוא רעמיצפָאלש סיורפ רעד ןיא לעטופ א

 ,ךילדנע טָאה איז ןעוו רונ .זיא םהיא טימ סָאװ ,טגערפעגכָאנ םהיא ייב ךיז טָאה
 סעּפע םהױא טלעמענ טכיילעיפ ,ןָאהטעג גערפ א ,טייהנעגעלרעפ טימ גידנעלכיימש

 טנאזעגסיורא טָאה רע ןוא ןעסירעגכרוד םהיא סָאד טָאה ,ןיקסוואלסעוו ןיא טינ
 רהעמ ךָאנ םעד רעביא זיא רע ןוא טנידיילעב ןיילא םהיא ןעבָאה דייר ענייז .סעלא
 .ןערָאװעג סעכ ןיא

 -נוא ןופ ןעגיוא עדנעצילב ךילקערש טימ רהיא ןעבעל ןענַאטשעג זיא רע
 עניטפערק ענייז טסורב םוצ טקירדעג טָאה ןוא ןעמערב עטנעקלָאװעגנָא איד רעט

 רעד .ךיז ןעטלַאהוצקירוצ ןעטפערק עלא ןעגניירטשנַא טלָאװ רע איוו ,דנעה
 ךיז ןעבָאה סָאװ ,םירוסי איד טינ ןעוו ,זייב ןעוועג זיא םינּפ ןייז ןופ קורדסיוא

 ןוא טלעסיירטעג ךיז ןעבָאה ןעקַאב ענייז .טרהירעג רהיא טָאה סָאװ ןוא ןעהעזעג
 ,גנוגערפיוא ןופ ןעסירעגרעביא עלייוו עדעי ךיז טָאה עמיטש ןייז

 א ןיא סָאד :גיטכיורעפייא טינ ןיב ךיא זַא ,ךָאד העטשרַאפ אוד ---
 טינ ןָאק ךיא ....זַא ,ןעביולג ןוא ןייז גיטכיזרעפייא טינ ןָאק ךיא .טרָאװ סואימ

 -םיזרעפייא טינ ןיב ךיא ...ךילקערש זיא סָאד רעכָא ,להיפ ךיא סָאװ ןעבעגרעביא
 איד ךיז טמסהענ רעצימע סָאװ ,ןופרעד טגירדינרע ,טגידיילעב ןיב ךיא רעבָא גיט
 .ןעגיוא עכלעזַא טימ ריד ףיוא ןעקוק הזעה איד ךיז טמחענ ,ןעטכַארט הזעה

 -ךעד וצ גידנעכוז יטיק טנערפעג טָאה -- ? ןעגיוא עכלעוו טימ רעבָא --
 ףעיט ,דנעבַא םענעי ןערָאװעג ןהָאטעג ןוא טדערעג זיא סָאװ סעלַא ךיז ןענָאמ
 יא ןעוועג זיא סָאד ; סעּפע ןעוועג אי זיא סע זַא ןענופעג איז טָאה ןעצרַאה ןיא
 איז רעבָא ,שיט קע ןעטייווצ םעד וצ ןעגנַאנעגרעבירַא זיא רע ןעוו טונימ רעד
 ןוא { ירעד ךיז ןייז וצ הדומ ןיילַא ךיז רַאפ וליפא הטומ םעד טַאהעג טינ טָאה
 איז טָאה טימרעד ןוא ןענַאז טנַאקעג טינ סיוועג סָאד איז טָאה םהיא טרפב
 | .םירוסי ענייז טרעסערגנראפ

 ןיב סָאװ ,סעדנעהיצנא סעכלעזַא רימ ןיא זַארַאפ זיא עשזיסָאװ ןוא ---
 ...3 ןעד ךיא
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: 

: 

 -- ּפָאק ן'רַאפ ךיז גידנעּפַאכ ןיוועל ןהָאטעג יירשענ ַא טָאה -- !ךא --
 טסלָאװ אוד ןעוו זַא ,ךָאד טסייה סָאד ...! ןעדייר טינ סנעטסגינייוו טסלָאװ אוד

 | | ....דנעהיצנא ןעוועג אי

 / *עג איז טָאה -- !סיוא רעה ,טרַאװ ,איטסָאק ,ךָאד ןיינ רעבָא ,ּךַא ---

 . אוד טסנָאק עשזיאיוו ,ונ --- גיריילטימ-ךילצרעמש םהיא .ףיוא גידנעקוק טגָאז

 ,ןעשנעמ ןייק אטינ ןענייז רימ רַאפ ןעוו ,ןעטכַארט אוד טסנָאק איוו ,ןערהעלק

 ? ןעהעז טינ םענייק לָאז ךיא זַא אוד טסליוו ,ונ ...! ָאטינ ,אטינ

 ,טבוזרעפייא ןייז ןופ טגידיילעב ןעוועג איז זיא טונימ רעטשרע רעד ןיא

 -לושנוא סָאד ,ךיז ןעגניירברעפ עטסעדנימ סָאד סָאװ ,ןעסָארדרעּפ טָאה רהיא

 טרעפּפָאעג ןרעג איז טלָאװ טציא רעבָא ;ןעטָאברעּפ ךיוא רהיא זיא עטסגיד

 טרעפּפָאעג פלָאװ איז ,ןעטייקגיניילק עכלעזַא טימ איוו סערעסערג טימ וליפא

 / רע עכלעוו ,םירוסי איד ןופ םהיא ןעיירפעב וצ םוא עהור רעצנַאג רהיא טימ

 | | | ,טעדייל

 -- !יא עגַאל ןיימ שימָאק איוו ןוא ךילקערש איוו ךָאד העטשרַאפ ---

 טָאה רע ,זיוה ןיא רימ ייב זיא רע --- גנולפייווצרַאפ טימ טצעזענטרָאפ רע טָאה

 -הענעב עיירפ ןייז רעֶסיֹוא ןהָאטעג טינ סעגידנעטשנַאנוא ןייק ךילטנעגייא ךָאד

 "עג רערעכעה ןופ שנעמ ַא איו ןפוא ןעטסעב םעד רַאפ סָאד טנעכער רע .גנומ

 .ךילפעה םהיא וצ ןייז רעבירעד זומ ךיא ןוא ,ןערהיפ ךיז ףרַאד טפַאשלעז

 ,יטיק טגָאזעג טָאה -- ךָאד טסביירטרעביא אוד ,ַאיטסָאק ,רעבָא --

 טפַארק ַא רַאפ סָאװ טימ גידנעהעז טהערפעג ךיז ןעצרַאה ןיא ףעיט טָאה עכלעוו

 .טכוזרעפייא ןייז ןיא סיוא טציא ךיז טקירד סָאד איו ,איז טבעיל רע

 טסיב אוד איוו ױזַא טסיב אוד סָאװ ,סָאד זיא סעֶלַא ןופ רעכילקערש ---

 ןענייז רימ ןעוו ,טייקגילייה ַאזַא רימ רַאפ טסיב אוד ןעוו ,טציא ןוא ,רעמיא

 ...עווטסדוקסאּפ לעקיטש ַאזַא גנולצולּפ ןוא ,ךילקילג רעדנוזעכ ױזַא ,ךילקילג ױזַא

 ,קילג ןיימ לָאז טָאװ רעבָא .ןָא ךימ רע טהעג סָאװ ? םהיא ךיא לעדיז סָאוו וצ רעבָא

 | | ....? קילנ ןייד
 + -- טכַאמעג ױזַא ךיז טָאה סָאד סָאװ ראפ ןיוש העטשרַאפ ךיא ,טסייוו ---

 .יטיק ןעביוהעגנָא טָאה
 | ? סָאװ רַאפ ? סָאװ רַאפ ---

 טדערעג ןעבָאה רימ ןעוו ,טקוקעג טסָאה אוד איוו ןעהעזעג בָאה ךיא --

 | 0 | .,טיורבדנעבא םייב

 .ןיוועל טגָאזעג ןעקָארשוצ טָאה --- ! אידונ ,אידונ --

 "העצרעד ,ןוא .טדערעג ןעבָאה ייז סָאװ ןעגעוו טלהעצרעד םהיא טָאה איז

 "עג טָאה ןיוועל .גנוגערפיוא ןופ םעהטא רעד טּפַאכרעּפ רהיא טָאה ,סָאד גידנעל

 םינּפ םענעקַארשוצ ,ןעכיילב רהיא וצ טקוקענוצ ךָאנרעד ךיז טָאה רע ,ןעגיווש

 | .ּפָאק ן'רַאפ ןהָאטעג ּפַאכ ַא גנולצולּפ ךיז טָאה ןוא

 עהייצרעפ ,עניימ עלעבייט ! טרעטַאמעגסיוא ךיד בָאה ךיא ,ַאיטַאק ---

 רָאנ ךיא רָאט ! ריד ןעגעג גידלוש ןיב ךיא ,ַאיטַאק ! ןניזנהַאוו זיא סָאד ! רימ

 | | !ךיד ןעגינייּפ ױזַא טייקישרַאנ ַאזַא רעביא
 .ריד רַאפ טסירדרַאפ רימ ,ןיינ ---
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 סָאװ רַאֿפ רעבָא ..!רענענושמ א ןיב ךיא ?רימס ראט ? ריס רַאֿפ --
 ןענָאק לָאז שנעמ רעדמערפ רעדעי זַא ,ךילקערש ךאד זיא סָאד ? ךיד ךיא רעטַאמ
 | .קיִלָנ רעזנוא ןעכַאמ בורח

 ...רנעגידיילעב זיא סָאד זַא ,ךיז טחעטשרַאפ ---

 אקוד לָאז רע ,טרחעקרַאפ ,ןעהעז לעוו ךיא זַא ,ריד ךיא גָאז ,ןיינ ---

 -בעיל ןוא טוג ןייז םהיא וצ לעוװ ךיא ןוא רעמוז ןעצנאג םעד זנוא ייב ןעביילברעפ
 ןעהעז ןיילַא אוד טסעוװ טָא -- דנעה עוהיא גידנעשוק ןיוועל טנַאזעג טָאה -- ךיל

 .געיעג ףיוא ךָאד רימ ןערהָאפ ןענרָאמ ,אי ,א ..,ןעגרָאמ
8, 

 ןענייז ,ןענַאטשעגפיוא טינ ךָאנ ןענייז ןעמַאד יד ןעוו ,םורא גָאט ַא ןיא
 ,רהָאפוצ םייב ןענַאטשעג לעגעוו ַא ןיא סרעבעצ איד ,ןעשוַאּפיקע-רענעי איד ןיוש
 ןעמ זַא ,הירט ץנַאג ךָאנ ןענאטשרעפ טָאה רעכלעוו ,אקסאל ,דנוהדדנַאי רעד ןוא
 ךָאנ ,רעשטוק םעד ןעבעל ןעגָאװ ן'פיוא ןעסעזעג זיא געיעג ףיוא ךיז טביילק
 ןוא ,טאז זיב החמש ןופ טעשטיווקעננָא ןוא ןעגנורּפשעגנָא ךיז טָאה רע איוו םעד
 טרעיוד סָאד סָאװ ,גידלודעגנוא גידנעייז ,טראוועג טייהנעגָארטוצ טימ טציא טָאה
 | .גנַאל ױזַא

 עיינ עננאל ןיא יקסוואלסעוו אקנעסאוו ןעמוקעגסיורא זיא רעטשרע רעד
 ,סעקטעּפאל עקיד ענייז ןופ טפלעה רעד זיב טכיירנעג ןעבָאה עכלעוו ,לעוויטש
 ןיא ,שַאטנַארטאּפ םענרעדע?ל םעיינ ַא טימ טרוגעגמורַא ,עזולב רענירג ַא ןיא

 אקסאל .סקיב ןעשילגנע ןעקניאיינ א טימ ןוא םעטנעל עשיטשאש טימ עלעטיה ןייז
 ןעמוקסיורא דלַאב ןעלעוו וצ ,ךיז גידנעגערפכאנ איוו ,םהיא וצ ןעגנורּפשעגוצ זיא
 -ענמוא דנוה רעד ךיו טָאה ,רעפטנע ןייק גידנעמוקעב טינ ןוא ,ענירעביא איד

 ןעגיולפעגסיורא זיא סע ןיא ,טנעפעעג רהיט איד ךיז טָאה ךילדנע .קירוצ טרהעק
 א ,קארק ,רעטניִאּפ ַא ,דנוה סעשטיװעידַאקרַא ןאפעטס ךיז גידנעהערד

 ןיא סקיב ַא טימ ,שטיװעידַאקרַא ןאּפעטס ןעמוקעגסיורא זיא קַארק ךָאנ ךיילג
 -וצ גידנעלטרעצ רע טָאה "! קַארק ,ָאבוט ,ָאבוט , .?יומ ןיא רַאגיס ַא ןוא דנַאה

 -ענעסירוצ ןיא ןהָאטעגנָא ןעוועג זיא שטיוװעידַאקרַא ןאפעטס .דנוה םעד ןעירשעג
 ןעוועג םהיא ייב זיא ּפָאק ן'פיוא .לעטנַאמ ןעקניצרוק ,ןעטצינעגבָא ןַא ןוא ןעזיוה

 פענַאמש א ,עלעקצאצ א ,ןעועג זיא סקיב רעד רעבָא ,טוה רע'בורח ַא סעּפע

 -עג ןענייז שַאטנַארטַאּפ ןוא שַאטרדגַאי רעד ןיא ,עמעטסיס רעיינ רעד ןופ ,רעיינ
 | ,עטסעב איד ןופ ןעוו

 -קריוו איד זַא ,ןענַאטשרעפ טינ רעהירפ טָאה יקסווָאלסעװ אקנעסאוו

 ןוא סעטַאמש ןיא ןהָאטעגנָא ןייז ןיא טהעטשעב גנוצופסיוא עשירעגעי ,עכביל
 ףיוא גידנעקוק ,טציא .רהעוועג עשירעגעי עטסעב איד ייברעד רעבָא ןעבָאה
 -עגבא ,רענטנַאגעלע ןייז טימ טניישעג טָאה רעכלעוו ,שטיוװעידאקרַא ןאּפעטס
 ?הָאֹמ ןעטייוצ םעד זַא ,ןעסָאלשעב רע טָאה ,רוניפ רעשיצירּפ ,רענעסערפ
 ,געיעג ראפ ןעדיילקנָא ױזַא ךיוא ךיז רע טעוװו

 גערפ ַא רע סָאה -- ? תיבה לעב רעזנוא טימ זיא סָאװ ןוא ,ונ ---
 | .ןהָאטע;

 ,שטיוועידאקרא ןַאּפעטס ןהָאטעג ?עכיימש ַא טָאה --- ,יורפ עגנוי ַא ---
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 .עניטכערּפ ַאזַא ךָאנ ןוא ,אי ---
 ףיוא ןעפָאלעג רעדיוו רע זיא אמתסמ .ןהָאטעגנָא ןעוועג ןיוש זיא רע ---

 | .רהיא וצ עלייוו ַא

 ןעפָאלעג רעדעיוו זיא ןיוועל ,ןעפַארטעג טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס

 -רעפ םהיא איז סָאה וצ ןהָאטעג גערפ א איז טָאה ,יורפ ןייז וצ עלייוו א ףיוא

 ריז לָאז ,גיטכיזראפ ןייז לָאז איז ןעליוו סעטָאנ םוא איז ןעטעבעג ןוא טעהייצ

 .ןהֶאֹט סיטש ַא ןענַאק ייז -- רעדניק איד ןופ ךילכעזטּפױה .ןעטיהבָא

 איו לָאז געיעג ףיוא ןייז טעוו רע סָאװ טייצ רעד רעטנוא זַא ןעטעבעג טָאה

 .ךיז טלהיפ איז איו עלעטעצ ַא םהיא ןעקישוצ רעטייר א טימ

 גידנעפילסױורַא טגָאזעג רע טָאה -- ! ןעררעה עניימ ,טגידלושטנע --
 אוד טסָאה סָאװ ראפ ? קיטשהירפ טקַאּפעגנייא ןעמ טָאה -- קינַאג ן'םיוא

 ,ףיוא רעה ,אקסאל .סנייא ץלַא ,ינ 4 סטכער וצ ןעטיור םעד טנַאּפשעגנייא
 ,ּפָאק א ןעהערד ריש רעוו ןיוש טמוק סע ,ַאהַא !קעװַא ךיז ץעז

 טָאה רע ןעכלעוו ףיוא ,ןעגָאװ ןופ קירוצ ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא ןיוועל

 רעכלעוו ,רעילָאטס םעד ןעגעקטנַא ןעגנַאגעג זיא ןוא ,טצעזעג ןעוועג ןיוש ךיז

 .רנַאה ןיא רעטפַאלק ַא טימ םהיא וצ ןעגנאנעג ןיא

 ,טגערפעג רע טָאה --- ? סָאװ ,ונ --

 סָאד טעוװ ןַאד ןוא ? ןעכַאמ ךַאלּפערט יירד ךָאנ ןעסייה רהיא טעוו --

 .רעסעב ןייז טעװ ױזַא .טַארוקַא ןעמוקסיוא

 -טנעעג ךילסורדרעפ טָאה -- ןענלָאפ ךימ רעבָא טפלָאװ וד ןעוו --

 רעצעלק--טייז איד קעװַא רעהירפ לעטש ,טגָאזעג ריד בָאה ךיא -- .ןיוועל טרעפ

 טסעוו ןעטכיררעפ ,ןעלַאפרעפ ןיוש זיא טציא .ּפערט איד ןיירַא קַאה ךָאנרעד ןוא

 ןעמונעג סָאה ןיוועל .עיינ קַאה ,ןעסייהעג בָאה ךיא איוו ךַאמ .ןענעק טינ וד

 .ןייז ןעפרַאד ּפערט איד איו טנעכייצענסיוא רהיא ףיוא טָאה ןוא געז איד

 ? ןיוש וד טסהעז ,ונ ---

 טָאה רעכלעוו ,רעילָאטס רעד טגָאזעג טָאה --- טלהעפעב רהיא איו -- |
 ןעפרַאד עקַאט טעװ ןעמ איוו םינּפ ַא -- טניימ ןעמ סָאװ ןענַאטשרעּפ ךילדנע

 .יינ סָאד ףיוא ןעקַאה

 טָאה -- ןעסייהעג ריד טָאה ןעמ איוו ,ןהָאט ו וד טספרַאד ױזַא ,אי --

 איד ! ןעגנַאגעג -- .ןעגָאװ ןיא טצעזעג ךיז טָאה ןוא ןיוועל ןהָאטעג יירשעג ַא

 ! פיליפ ,טלַאה דניה
 -געיעג ןופ ןוא ןעבעל ןופ דיירפ איד קרַאטש טלהיפעגנ טציא טָאה ןיוועל

 םענעי טלהיפעג טָאה רע .ןעדייר טלָאװעג טינ ךיז טָאה םהיא זַא ,גנוטרַאוװרע

 ןעו ,רענעי רעדעי טלהיפ סע ןעכלעוו טייקטציירעג עטרירטנעצנָאק ןופ ?היפעג

 | ,געיעג ןופ ץַאלּפ םוצ טנעהַאנ וצ טמוק רע
 .טדערעג גינייוו ךיוא טָאה ןוא עניבלעז סָאד טלהיפעגנ טָאה יקסנַאלבא

 -נערעה .טרעדױלּפעג ךילהערפ רעהפיוא ןהֶא טָאה יקסווָאלסעװ אקנעסאוו זיולב

 ןענעג ןעוועג זיא רע סָאװ ראפ ,ןעסָארדרעּפ טציא ןעניוועל טָאה ,םהיא גיד

 ,לרעק רעליואוו ַא ךילקריוו ךָאד זיא אקנעסאוו .ןעטכענ טכערעגננוא ױזַא םהיא

 טנאקעב םהיא טימ טלָאװ ןיוועל ןעוו .ךאלהערפ ןוא גיהטומטוג ,ךַאפנייא

00 



 אנינעראק אננא

 ,תמא .ןערעוו טעדניירפעב רהעז םהיא טימ רע טְלָאװ ,זייוזרוחב ןערָאװעג

 -על ן'םיוא קוק רעגיד'בוט-םוי וצ ןייז םהענעגנא רָאג ןעווענ טינ ןיא ןעניוועל
 ןעבעגענוצ סעּפע טלָאװ רע איו ױזַא .טייקיירפ עטנאנעלע וצ ןייז ןוא ןעב
 לענענ עטקַאטעג ,עגנַאל טגָארט רע סָאװ ,טקַאפ םעד וצ גנוטיידעב עכיוה א
 ןייז לחומ טנַאקעג םהיא ןעמ טָאה סָאד רעבָא ,עלעטיה עשיטנארפ אאזַא ןוא
 טונ ױזַא טדער רע סָאװ ,טייהנעגיוצרע עטונ ןייז ןעוועג ;עלעפענ ןיא ןעניוועל

 | .שילננע ןוא שיזיוצנארפ

 יקסואלסעו ךיז סָאה טסרָאיװ יירד ַא ןערהָאפעגבָא זיא ןעמ ןעוו
 ןוא ,שַאט-דלעג ןייז ןוא רַאגיסטרָאּפ ןייז טלהעמ םהיא זַא ,טּפַאכעג גנולצולּפ

 רע רעדָא שיט ן'פיוא ןעזָאלעגרעביא סָאד טָאה רע וצ טקניידעג טינ טָאה רע
 לעבור גיצעביז טימ טרעדנוה יירד ןעוועג ןענייז שַאט ןיא .ןערָאלרעפ סָאד טָאה
 .ױזַא סָאד ןעזָאל וצ חריבע ןַא ןיא סע ןוא

 גידנעטייר ןהָאט ץעז א ךיז ?עוו ךיא ,ןיוועל סָאוװ רהיא טסייוו ---
 .םייהַא ןהָאט גנורּפש א לעװ ןוא דרעפ ןעטנַאּפשענוצ ןעקסנָאד םעד ףיוא

 גיד'נהָאט ןעכער א ,ןיוועל ןהָאטעג גָאז א טָאה -- ? סָאװ וצ ,ןייג ---

 רעסעב לע ךיא -- דוּפ סקעז עטונ ןענעוו זומ אקסאוו זַא ,ּפָאק ןיא ךיז ייב
 .רעשטוק םעד ןעקיש

 ךיז טָאה ,דרעפ ןעטנַאּפשענוצ םעד טנַאּפשענּפָא טָאה רעשטוק רעד

 "ונעג ךיז ֿסָאה ןיוועל ןוא זיוה םוצ קירוצ ןערהָאפעג זיא ןוא גידנעטייר טצעזעג
 ,דרעפ איד ןעביירטנָא ןעמ

9, 
 טגָאזעג טָאה -- יונענ זנוא רהעלקרע ? טורשראט רעזנוא זיא סָאװ ,ונ

 .שטיוװעידאקרַא ןַאּפעטכ

 -זָאװג זיב ןערהָאפוצ רימ ןעלעוו טציא ; רעדנעגלָאפ זיא ןַאלּפ רעד ---

 רעבירַא רעטייו ןוא ,ןעּפמוז-לעּפויד ןענייז טרָאד ַאוועידזַאוג ןיא .ַאוװעיד
 ןעטרָאד רימ ןעלעוו דנעבא וצ ןוא ,סייה זיא טציא .,ןעּפמוז-ןעסָאקעב ןענייז
 ןעגיטכענרעביא רימ ןעלעוו סרָאד .ןענַאד ןופ סע זיא גיצנַאװצ טסרָאיװ ַא ,ןייז
 ,ןעּפמוז עסיורג איד וצ ןעמוקוצ ןענַאק רימ ןעלעוו ןעגרָאמ ןוא

 ?ןענירק טשינ רָאג רימ ןעלעוו ןיהַא געוו ן'פיוא ןוא ---

 זיא סע ןוא ,ןעלעטשבָא טינ ךיז ןעלעוו רימ רעבָא ,סעּפע ןַארַאפ ---
 ,רעכיז טינ ןיב ךיא רעבָא ,ךעלעצעלּפ עטוג רַאּפ ַא ןַארַאפ ןענייז סע .סייה וצ
 י .ןעגירק סָאװ טרָאד ןעלעוו ריס זַא

 -עצעלפ עניזָאד איד ןיא ןיירַא טלָאוװעג ןיילַא וליפא ךיז טָאה ןעניוועל
 .ןעסיש וצ ואוו ןייז טינ טעװ ןעיירד רַאפ ןוא ןיילק וצ ןענייז ייז רעבָא ,ךַאל

 -עג ןיוועל טָאה ?לעּפמוז םעניילק םעד ייברעפ ןעמוקענ ןענייז ייז ןעוו
 סעשטיוועידאקרא ןַאּפעטס רעבָא ,ךיז ןעלעטשבָא טינ ןוא ןערהָאפייברעפ טלָאװ
 געיעג ראפ טוג ןיא טרָאד זַא ,ןעהעזרעד רלאב טָאה גיוא-רעגעי עטינעג

 -נָא טנַאזעג רע טָאה --  ןיהַא ןהָאט רהעק ַא רשפא רימ ןעלעוו ---
 ,רענניפ ן'טימ גידנעזייוו

 סָאש ַא סרָאד ןעוועג טלָאװ טוג איוו ,ךא !רעטוג ַא טייז ,ןיוועל ---
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 ןיוש טָאה ןיוועֿפ ןוא ,ךיז ןעטעב וצ יקסווַאלסעוו ןעביוהעגנָא טָאה --- .ןהָאט ֹוצ

 ,ןעגָאזבָא טנַאקעג טינ

 -ייז דניה איד איוו ךיז ןעלעטשוצבָא טָאהעג טייצ טינ ךָאנ ןעבָאה ייז

 .ןעטייווצ םעד רענייא גידנעגָאירעביא ןיהַא ןעניולפעג ןיוש ןענ

 ...!אקסאל !קארק -- ה
 ..טרהעקעגקירוצ ךיז ןעבָאה דניה איד
 -עג טָאה -- ןעביילב ַאד לעװ ךיא .גנע וצ ןייז טעװ ןעיירד ראפ ---

 .ןעניפעג טינ לָאז ןייק טרָאד ןעלעוו ייז זַא גידנעפָאה ןיוועל טגָאז

 -סעוו ןעפורעג טָאה -- ! ןעמַאזוצ עלַא ,ןהעג רימָאל ,ןיוועל ,ןייג -- |

 | | .יקסווצל

 ! אקסאל !קירוצ ,העג רעהַא ,אקסאל .גנע וצ ןייז םעוו סע ,ךילקריוו --

 4 דנוה ַא ךָאנ טינ ךָאד טפרַאד רהיא

 ננודיינעב טימ טקוקעג טָאה ןוא ןעגָאװ ןעבעל ןעבילבעג זיא ןיוועל |

 ,ןעכיבישט ראָאּפ ַא רעסיוא .ּפמוז םעד רעכירַא ןענייז רעגעי איד .רעגעי איד ףיוא

 טינ ךַאז ןייק טרָאד זיא ןעסָאשרעד לעגיופ ןייא טָאה אקנעסאוו עכלעוו ןופ

 .ןעווענ
 טייצ זיולב ןיא סָאד -- ןיוועל טנָאזעג טָאה -- ןיוש טהעז רהוא --

 .ןעביירוצ .וט

 טוג איוו ןעהעזעג טָאה רהיא .רעכילהערפ סעּפע ךָאר זיא סע ,ןיינ ---

 ןענָאװ ן'פיוא גידנעכירק טגָאזעג רע טָאה --- ןעסָאשרעד ןעגיִיָאד םעד בָאה ךיא

 .דנַאה ןיא סיבישט םענעטַאשרעד םעד טימ

 .יֵנָא ךיז טָאה ןיוועל .ןהָאטעג סיר א דרעפ איד ךיז ןעבָאה גנולצולּפ

 ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע ןוא סקיב סיקסווַאלסעװ ןָא ּפָאק ן'טימ ןעסיוטשעג

 ןע'ןיוועל רעבָא ,ּפאלק םעד ןופ רעהירפ ןעוועג ךילטנעגייא זיא סָאש רעד .סָאש

 יקסוואלסעוו אקנעסאוו : ױוזַא סָאד טָאה טריסַאּפ .ןעזיוועגסיוא ױזַא סָאד טָאה

 / ינעה עטייווצ סָאד ןעטלאהעגוצ טָאה ןוא ?עטנעה ןייא ןעזָאלעגבָארַא טינ טָאה

 בָארַא ןעסָאשעגסױא -- ןעסָאשעגסיוא ןוא ןהָאטעג קירד ַא ךיז טָאה סע .לעט

 לעקָאש ַא טָאה שטיוװעידַאקרַא ןאּפעטס .טדאשעג טינ טָאװ םענייק ,דרע רעד ןיא

 .יקסוואלסעוו ןענעג ףרואוורָאפ טימ טכַאלוצ ךיז טָאה ןוא ּפָאק ן'טימ ןהָאטעג

 טלָאװ סנעטשרע .םהיא ןעדיירוצסיוא הטֹומ םעד טָאהעג טינ טָאה ןיוועל רעבָא

 ןיא פאלק ַא ןעמוקעב טָאה רע סָאװ ,סעכ סיוא סָאד טוהט רע איוו ןעגנילק סָאד

 .ןעוועג יקסוואלסעוו זיא םנעטייווצ ; לייב ַא דלַאב ןעפָאלעגנָא זיא סע זַא ;ּפָאק

 זַא ,ךיז טכַאלוצ שרעדניק ױזַא ךָאנרעד טָאה ןוא טקניירקעג גידלושנוא ױזַא

  ףיוא ןיילַא ךיז טָאה ןוא םהיא ןעריירוצסיוא טַאהעג טינ ץראה ןייק .טָאה ןיוועל

 .טכַאלוצ
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,םמוז ןעטייווצ םוצ ןערהָאפעגוצ ןענייז ייז ןעוו

 ,טדערעגוצ ייז ןיוועל טָאה ,טייצ גונעג ןעמהענ טפראדעג טָאה סע ןוא סיורג גונעג

 ,ןיוועל .ןעטעבעגנייא רעדיוו םהיא טָאה יקסוואלסעוו רעבָא .ןהעג טינ ןעלָאז יז זַא

 .דרעֿפ איד ייב ןעבילבעג רעדיוו זיא הטריוו רעכילדניירטטסַאנ סלָא

 !רעטניה ןעפיול טזָאלעג רעטשרע רעד ךיז טָאה יקסוואלסעוו אקנעסאוו

 ביי

 סט



 הגינגעראק אננא

 איוו ,ןעמוקוצוצ טָאהעג טייצ טינ ךָאנ טָאה שטיוועידאקרַא ןַאּפעטס ןוא ,דנוה
 -טינ דעד ףיוא טזָאלעגכָארַא ךיז טָאה ןוא לעּפוד א ןעניטפענסיורא זיא סע

 ףיז טָאה ןוא ןעסָאשרעד םהיא טָאה יקסוואלסעוו .עקנָאל רענעטינשעגבַארא

 | | .ןערהופ איד וצ טרהעקעגנמוא

 "עג רע טָאה -- דרעפ איד םימ ןייז לע ךיא ןֹוא רחיא טהענ טציא ---

 | | ,טגָאז

 רע .רעגעי ם'ןופ גנודיינעב איד ןעמהענוצוצ ןעכיוהעגנָא טָאה ןעניוועל

 אקסאל .סקיב ן'טימ קעווַא זיא ןוא סעצייל איד ןיקסוואלסעוו ןעבעגענרעביא טָאה

 -עגנָא טָאה ןיוועל .סיוארָאפ ןהָאטעג זָאל א ךיז טָאה ןוא טחערפרעד ךיז טָאה

 "עג ךיז סָאה רע סָאװ ,טייצ רעד ןיא טַארוקַא רעבָא ,סקיב םעד ךילדנע טלעטש

 סיקסוואלסעוו ןוא רעסַאװ ןיא ןעּפָאלש ַא םרעהרעד ךיז טָאה ןעלעיצ ןעמונ
 טָאה ןוא ןעסָאשעגסיױא טָאה ןיוועל .ןעירשעג ךיוה סעּפע טָאה עכלעוו ,עמיטש

 ,לעיצ ןיא ןעפָארטעג םינ טָאה רע זַא ,ןעהעזרעד טָאה רע ןעוו .ןעפַארטענ שיי

 איד טימ דרעפ איד זַא ,ןעהעזרעד טָאה ןוא ןעקוקמוא ןעביוהעגנָא ךיז רע טָאה

 .עטָאלב ןיא ןענייז רונ ,געוו ן'פיוא טינ ןענייז ןענעוו
 .-יש איד ןעהעז טלעוועג ךיז טָאה ןיקסוואלסעוו ,ױזַא סָאד זיא ןעמוקעג

 ןיא ןעכַארקעגניירַא ןענייז דרעפ איד ןוא ּפמוז םוצ ןעוהָאטעגוצ רע זיא ,יירעּפ

 | | | .ןעקנוזעג ןענָאה ןוא טמוז

 "עג ןיוועל ךיז רַאפ ןהָאטעג גָאז ַא טָאה -- ! םהיא טנָארט חור רעד ---

 רע טָאה -- 4 ןערהָאפעג רהיא טייז סָאװ וצ -- רהופ רעדנעקניז רעד וצ גידנעה

 -וק םוצ ןעיירש ןעביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,רעטנהענ גידנעמוקוצ ןהָאטעג גערפ ַא

 ,דרעפ איד ןעּפעלשטיורא ןהָאטעג םהענ ַא ךיז טָאה רע .ןעמוקוצ לָאז רע ,רעשט
 "עג םהיא טָאה ןעמ סָאװ רַאפ ,סנעטשרע ןעסָארדרעפ טָאה ןעניוועל

 ןערָאװעג טרהיפעגניירַא ןענייז דרעפ איד סָאװ ,סנעטייווצ ןוא ןעסיש טרעטש
 -וואלסעוו טינ ,שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס טינ זַא ךָאנ ךילכעזטּפיױה ןוא .ּפמוז ןיא
 דרעפ איד טציא ןענַאּפשסיױא רעשטוק םעד ןוא םהיא ןעפלאהעג טינ ןעבָאה יקס

 ףרַאד ןעמ איוו ןענַאטשרעפ טינ ןעבָאה ייז םוראוו ,עטָאלב ןופ ןעּפעלשסיורא ןוא

 ךיז טָאה רעכלעוו ,ןאקנעסאוו טרָאװ ןייק גידנערעפטנע טינ .רַאפרעד ןעמהענ ךיז

 טלָאװ ָאד איו ױזַא רָאג ןעטייוו ןופ ןעהעזענסיוא טָאה סע זַא ,טרעפטנערַאפ -

 זיב גנַאל ױזַא רעשטוק ן'טימ טיײברַאעג טייהרעמוטש ןיוועל טָאה ,ןעקורט ןעוועג

 אקנעסאוו איוו ךָאנרעד גידנעהעז .דרעפ איד טּפעלשענסיורא ןעכָאה ייז ןענַאװ

 ןיוש טָאה ,רהופ איד ןעּפעלשסיורא ,גידנערַאּפשרעטנוא לעסקַא ןייז טימ ,טפלעה

 ןייֵלַא ךיז טָאה ןוא םחיא וצ טלַאק ױזַא ןעוועג זיא רע סָאװ ןעסַארדרעּפ ןעניוועל |

 ןעגיטכיזרעפייא ןעניטכענ םעד רעביא טכיילעיפ זיא סָאד זַא ,עמריוורָאפ טכַאמענ
 טימ ךיז ןעמהענאב וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה סָאד ןעניטיגרעפ וצ םוא .?היפענ

 טכַארבעג ןיוש זיא סעלַא ןעוו .ךילבעיל ןוא ךילדניירפ רעדנוזעב ןיקסוואלסעוו

 ,געו ן'פיוא ןענַאטשענ רעדיוו ןיוש ןענייז ןערהופ איד ןוא גנונדרָא ןיא ןערָאװעג

 | ,קיטשהירפ םעד ןעמהענסיורא ןעסייהעג ןיוועל טָאה

 -עג גָאז ַא ךַאלהערפ טָאה -- !ןעסיוועג רענייר -- טיטעּפַא רעטוג ---
 לעדניה עטייווצ סָאד ןעפע גידנעגידנע ,אקנעסאוו לעטרעוו ןעשיזיוצנַארפ ַא ןהָאט

 אמתסמ ןיוש טעװ טציא ןוא טגידנעעג תורצ ערעזנוא עלַא ךיז ןעבָאה טציא ---
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 ןוא ןעמוקבא ךיא ףרַאד דלוש ןיימ רַאפ רונ .נוננדרַא רעטסעכ ןיא ןהענ סעלַא

 לעװ ךיא איוו ןעהעז רהיא טעװ טָא ,ונ ? תמא טינ .רעשטוק ן'טימ ןעציז ףרַאד
 -על וצ ט'הנעט'עג רע טָאה -- ,ןייז וצ ףרַאד סע איוו טַארוקַא ןערהיפרעד ךייא

 -וק םעד סעצייל איד ןעבענרעביא לָאז רע ןעטעבעג םהיא טָאה רעכלעוו ,ןעניוו
 -נָא דנעה איד ןיא סעצייל איד טימ ןעבילבעג עקַאט זיא אקנעסַאװ ןוא ; רעשט
 להיפ וצרעד ןוא דלוש ןיימ רַאפ ןעמוקבָא זומס ךיא ,ןיינ --- דרעפ איד ןעביירט
 .טוג רהעז ָאד ךיז ךיא

 ,ררעפ איד ןרעטַאמרעפ טעוו רע זַא ,לעסיבַא טַאהעג ארומ טָאה ןיוועל |
 רעבָא ; ןעטלַאה וצ איוו טסואוועג טינ טָאה רע ןעכלעוו ,ןעטיור םעד ןרעדנוזעב

 טרעהעג טָאה ,טייקכילהערפ ןייז ןופ ןערָאװעג טסולפנייאעב גידנעלעוו טינ זיא
 -ןָאק איד ףיוא נידנעציז ןעגנוזעגסיוא טָאה יקסוואלפעוו עכלעוו ןעסנַאמָאר איד

 ןענייז ייז ןוא ; טלהעצרעד טָאה רע עכלעוו ךעלהשעמ רעדָא ,געוו ןעצנַאג םעד סעל
 ןערהָאפרעד ייז ןענייז ױזַא .טניילענפיוא ךַאלהערפ רהעז ןעוועג קיטשהירפ ךָאנ
 ,אוועידזאוונ זיב

10. 

 ןעמוקענוצ ןענייז ייז זַא ,דרעפ איד טגָאיעג לענש ױזַא טָאה אקנעסאוו
 .סייה רהעז ןעוועג ךָאנ זיא סע םוראוו ,הירפ וצ ץַאלּפ-נעיעג םוצ

 רעייז ןופ קעווצ רעד ןעוועג זיא סע ואוו ,ּפמוז טּפיוה םוצ גידנערהַאפוצ
 ןופ ןערעוו וצ רוטּפ איוו ןהָאטעג טכַארט ַא גידנעלעוו טינ ןיוועל טָאה עזייר

 -עידאקרַא ןאּפעטס .געיעג ןייז ןיא ןערעטש טינ םהיא לָאז רענייק זַא ןאקנעסאוו

 -עג ןיוועל טָאה םינּפ ןייז ףיוא ןוא עגיבלעזסָאד ןעשנואוועג םינּפַא טָאה שטיוו
 עכילקריוו ייב גידנעטש זיא סע סָאװ ,טײקטנרָאזרעפ ןופ קורדסיוא םעד ןעהעז
 .גנעיעג סָאד ןָא ךיז טביוה סע רעדייא רעגעי

 -ערטסאי העז ךיא ןוא ּפמוז רעניטכערּפ ? ןהעג רימ ןעלעוו עשזדאיוו ---
 טָאה -- .ןעננַאפ וצ סָאװ גונעג ןייז זומ טרָאד ןעבערטסאי ואוו ,ךיוא ָאד ןעב

 ? סקניל רעוו ,סטכער ןהעג טעװ עשז-רעוו ,ונ -- שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס טגָאזעג |
 -- סקניל וצ ןהענ ?עוו ךיא ןוא ,דנַאנעבלַאז רהיא טהעג ,רעטיירב זיא סטכער וצ

 .ןערַאַא טינ רָאג סָאד טלָאװ םהיא איו ,ױזַא טגנָאזעג רע טָאה
 ! ןהעג רימָאל ,ןהעג רימָאל ,ונ .ןעסישרעביא םהיא ןעלעוו רימ ! טוג ---

 .אקנעסאוו טּפַאכעגנָא ףיז טָאה ---
 ןַאּפעטס ,ןעגנאגוצ ךיז ןענייז ייז ןוא ךיז ןענָאזבָא טנַאקעג טינ טָאה ןיוועל

 -ברוד ןענייז ייז ןעוו .טייז רעדנַא רעד ןיא ייז ןוא טייז ןייא ןיא שטיװעידַאקרַא
 ץרַאה ןייז לעיפיוו ןעסָאשעג טָאה יקסוואלסעוו ןוא עקערטש עשביה ַא ןעגנַאגעג
 : ןעיירשעג ןעטייוו ןופ טרעהרעד ייז ןעבָאה ,טסולעג

 ! ןעקנירט סּפאנש ,ןעסע גאטימ זנוא טימ טמוק 1 רענעי ,יע --
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 ןעסעזעג ןענייז עכלעוו ,םירעיוּפ הרבח ַא ןופ רענייא ןעירשענ טָאה סָאד
 | ,הדועס ַא טעװַארּפעג ןעבָאה ןוא ןערהופ ןעבעל

 .טקוקעגמוא ךיז טָאה ןיוועל

 ַא סימ רעױּפ רעכילהערפ ַא ןעירשעג טָאה -- !השקשינ ,טמוק ---
 -עג ןעטייוו ןופ טָאה ןוא רענהייצ עסייוו ענייז גידנעלעטשסיוא ,דרָאב ןעטיור

 .שַאלפ ַא ךיוה רעד ןיא ןעזיוו |

 .ןהָאטעג גערפ ַא יקסוואלסעוו טָאה -- ? סָאד ןענייז רעוו ---

 סָאד טלייהטוצ אמתסמ ןעבָאה ייז .ןעקנירט ןעפנַארב ייז ןעמור סָאד ---
 -- ןעקנורטעגסיוא ייז טימ טלָאװ ךיא .ןעקנירט ייז ןוא ךיז ןעשיווצ עקנָאל איד
 טעוו ?ייוורעד ,ייז וצ קעװַא טעװ יקסווַאלסעװ זַא גידנעפָאה ןיוועל טגָאזעג טָאה
 .געיעג ןיא ןערעטש טינ םהיא רע

 ? זנוא ייז ןעריטקַארט עשז-סָאװ וצ ---
 .סָאד סעוװ ךייא רַאֿפ .ייז וצ וצ טהעגנ ךילקריוו .ןעגעוו החמש ןופ ,יױזַא ---

 .טנַאסערעטניא ןייז

 .זָאירוק סלַא ,טמוק ---
 ---! ןעפערט ןיילַא רהיא טעוו להימ םוצ געוו םעד ; רהיא טהעג ,טהעגנ --

 יקסוואלסעוו איוו טקוקעג ןעגינגרעפ טימ טָאה ןוא ןיוועל ןעירשעג םהיא וצ טָאה

 ,םירעיוּפ איד וצ ּבמוז ןרעביא טּפעלשעג סיפ עדעימס טימ ךיז טָאה
 -- ןעניוועל ףיוא ןעירשעג רעױּפ רעד טָאה -- ! םוק ! ךיוא אוד םוק ---

 !לעשטעליוק ַא ןעסייבוצ טסעוװ .ץירּפ ,טינ ארומ ןייק נָאה
 ַא ןהָאט סיב א ןוא סּפַאנש ַא ןעכַאמ טלָאװעג רהעז ךיז טָאה ןעניוועל

 סָאװ םיוק זַא טלהיפעג טָאה ןוא ןערָאװעג טכַאװשעגבָא זיא רע .טיורב לעקיטש
 רע זיא טונימ ַא ףיוא ןוא ,עטָאלב רעניּפמוז רעד ןופ סופ ַא ןעּפעלשסױרַא ןָאק רע
 גנולצולּפ רעבָא .םירעיוּפ איד וצ ןהענוצ טינ ךיוא רע לָאז וצ לעפייווצ ןיא ןעוועג
 -נואוושרעפ טייקדעימ עצנַאנ ןייז זיא דלַאב ןוא .טלעטשעגבָא דנוה רעד ךיז טָאה

 רעטנוא ןופ .טלעטשענבא ךיז טָאה דנוה רעד ואוו ןיהַא קעוַא זיא רע ןוא ןעד
 -רעד ןוא ןהָאטעג קַאנק ַא טָאה רע ;סַָאקעב ַא ןעגיולפעגסיורא זיא סיפ ענייז
 ןרעטנוא ןופ דיז טָאה-- "!?יּפ , .ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא דנוה רעד --- ןעסָאש
 -עג טינ טָאה רע .ןעסָאשעגסיױא סָאה ןיוועל .רענייא ךָאנ ןעביוהעגפיוא דנוה
 ןעצנַאג םעד ןעגנַאגענכרוד זיא רע .ןעגנַאנעג טינ גָאט םעד זיא םהיא .ןעפָארט
 -םורא זיא רע ןעוו ןֹוא זָארג עכיוה טימ ןעסקַאװַאב ןעוועג זיא סָאװ ,ּפמוז קיטש
 םהיא רע טָאה ,ןעסָאשרעד אי ןיוש טָאה רע סָאװ ,לעגיופ ןייא םעד ןעכוז ןעגנַאגעג
 ןוא ןעסָאשרעד עכלעוו טָאה רע זַא טביולגעג טינ טָאה אקסאקל .ןענופעג טינ ךיוא

 זַא טלעטשעגרָאפ זיולב ךיז רע טָאד ,ןעכוז טקישעג דנוה םעד טָאח ןיוועל ןעוו
 | .ןעגנַאועג טינ רעבָא זיא סע ,רעסעב ןהעג םהיא סָאד טעוו טצעי

 ןופ ןעכירקסיורא ןעמונעג טָאה ןוא ַאקסַאל ךיז וצ ןעפורעגוצ טָאה רע |
 איד טּפעלשעגבַארא רע טָאה ,ץַאלּפ םענעקורט א ףיוא גידנעהעגסיורא .ּפמוז
 -וצ ןיא רע .עטַאלב עטּפעשעגנָא איד ןעסָאנעגסיורא טרָאד ןופ טָאה ,לעוויטש
 ןעגנַאגעג ךָאנרעד ןוא ,ןעשַאוװעגמורא ךיז טָאה ,רעסַאוו םוצ ךָאנרעד ןעגנַאנעג
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 טלָאװעג טָאה רע רהעמ סָאװ רעבָא .ךיז ןעציה וצ טינ גידנעסילשעב ,קירוצ
 שטעװק א טָאה רענניפ ןייז .עניבלעזסָאד ןעמוקענסיוא ץְלַא זיא ,ןייז גיהור

 ןעגנַאגעג ןיא ץלַא .לעיצ םעד ןעמונעג טָאה רע רעדייא ,עקירד םעד ןָאהטענ
 רע ןעוו .קיטש ףניפ זיולב ןעוועג ןענייז שַאטדנַאי ןייז ןיא .רעגרע ןוא רעגרע
 ןעמוקפיונוצ טפרַאדעג ךיז טָאה רע ואוו ,ץַאלּפ םעד וצ ןעמוקעגוצ ךילדנע זיא/

 .שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס טימ
 טָאה -- שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןָאהטעג גערפ א טָאה -- ? סָאװ ,ונ ---

 | טרעייפעג ?לעיפ סעּפע עדייב רהיא
 טפרַאדעג סינ טָאה רע רעבָא .ןיוועל טגערפעג טָאה -- ? אוד ןוא ---

 .שַאטרגַאי ןעלופ א ןהעזעג ןיוש טָאה רע םוראוו ,ןעגערפ

 .השקטשינ ,אי ---
 .קיטש ןהעצרעפ ןעוועג ןענייז שַאטנַאי סעשטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס ןיא

 -עג יקסוואלסעוו אמתסמ טָאה ריד !דגַאי רַאפ ּפמוז רעגיטכערּפ א ---
 ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה --- םעווקעב טינ זיא דנוה ןייא רעגעי ייווצ רַאפ .טרעטש

 .ףמואירט ןייז ןעכַאמ וצ רעכייוו ,שטיוװעידַאקרַא
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 ןעמוקעגניירא ןענייז שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס טימ ןעמַאזוצ ןיוועל ןעוו
 ןעוו ,ןעלעטשבָא ךילנהעוועג ךיז טגעלפ ןיוועל ואוו ,רעוּפ םעד ןופ לעביטש ןיא

 ןעסעזעג זיא רע .ןעוועג טרָאד ןיוש יקסוואלסעוו זיא ,נעיעג ףיוא ןייז טנעלפ רע

 לעב רער ןוא קנַאב ן'ראפ דנעה עדייב טימ ךיז גידנעטלַאה- ,בוטש ןעטימ ןיא |

 ,לעויטש איד סיפ ענייז ןופ טּפעלשעג טָאה ,טַאדלָאס א ,רעדורב סעט'תיכבה

 -ייר ןייז טימ טכאלוצ ךיז טָאה יקסוואלסעוו .עטָאלב ןוא טיוק טימ ענעסָאגעב

 | .רעטכעלעג ןעכילהערפ ןעדנעצ

 ךָאד זיא סָאד -- טנָאזעג רע טָאה -- ןיירא סָאוװ-רונ סָאד ןיב ךיא --- |

 - סָאװ ןוא .טעמרָאקעגנָא ,ןעקנורטעגנָא ךימ ןעבָאה ,רָאפ ךיז טלעטש .גיטכערּפ

 ןעפנַארב ַאזַא להָאמ ןייק ךָאנ בָאה ךיא ! ןעפנַארב ןוא ! טכַארּפ ַא ! טיורב א רַאפ

 ןוא ,דלעג ןייק ןעמהענ טלָאװעג טינ ןפוא םושב ןעבָאה ייז ןוא .ןעקנורטעג טינ

 ."טינ ?עביאראפ ןייק בָאה , :ןעגָאז ןייא ןיא ןעטלַאהענ ןעבָאה

 טסייה סָאד ךייא ןעבָאה ייז ? דלעג ןעמהענ ייז ןעלָאז עשזיסָאװ רַאפ --

 -לעוו ,טַאדלָאס רעד טגָאזעג טָאה -- ? ןעפנַארב ןעד ייז ןעכיוקרעפ .ןעוועג דבכמ

 -וצ םעד סופ ם'ַאקנעסַאװ ןופ ןעּפעלשוצבָארַא ןעננולעג ךילדנע זיא סע ןעכ

 ,לעוויטש ןעטקייוו

 איד רעביא ןייר טינ ןעוועג זיא בוטש ןיא סָאװ ,ףיורעד גידנעקוק טינ

 גידנעקוק םינ ןוא ,דנעה עגיטַאלב איד ןופ ,רעגעי איד ןופ לעוויטש עגיטָאלב

 ןעבָאה ןעגעווטסעד ןופ ,ןעוועג טיג נ ןענייז רעסעמ ןוא לעּפַאג ןייק סָאװ ,ףיורעד
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 טימ טיורבדנעבָא ןעסענעגבא ןעבָאה ,עעהט טימס ךיז ןעקנורטעננָא רענעי איד
 יז ןענייז ,ענייר ,ענעשַאוועגנייא .געיעג ףיוא ןיולב טסע ןעמ איוו ,קַאמשעג אזא
 םיצירּפ איד רַאפ טכאמעג גיטראפ טָאה ןעמ ואוו ,להַאטשיייה ןיא ןעגנַאגעגניירא

 - .ןעפַאלש םוצ
 רענעי איד ןֹופ רענייק טָאה ,לעקנוד ץנאג ןעוועג ןיוש זיא סע ?הָאובָא

 -רע איד ןעשיווצ טניוועג גידנעייז .ןעפָאלש טלָאװעג טינ ךָאנ ןעגעווטסעד ןופ
 סָאד ןעגנַאגעגנָא ױזַא זיא ,דניח ןעגעוו ,ןעגעיעג עגילָאמַא איד ןעגעוו ןעגנולהעצ

 טָאה יקסנָאלבָא .טרימערעטניא ןעמעלַא סָאה סָאװ ,אמעהט רעד ןענעוו ךערּפשעג
 ייב טאהעג לָאמַא טָאה רע דנַאי עניטכערפ ַא רַאט סָאװ ,םעד ןעגעוו טדערוצ ךיז

 -נעזייא רעכייר רעטסואוועב א ןעוועג זיא סוטלַאמ .רהָאי ןעטצעל ןעטוטלַאמ
 | | .רעמהענרעטנואדןהָאב

 ךיז גידנעביוהפיוא ,; יוועפ טנָאזעג טָאה -- טינ ךיד העטשרַאפ ךיא ---

 ךיא .דנעסיוטשבא טינ ןעשנעמ עניזָאד איד ריד ןענייז איוו --- ייח ענייז ףיוא
 ריד זיא איו רעבָא ,םהענעגנַא רהעז זיא טיפַאל טימ קאטשהירפ זא ,העטשרַאפ
 -כייר ןעלמַאז ןעשנעמ עלַא עניזָאד איד ? גָאטליױאוו אזא דארג טפַאהלעקע טינ
 ייז ןוא ,ןעמעלא ןופ סאה םעד ןעקעוורע ןעזומ ייז זא ,ןפוא ןאזַא ףיוא טייק
 סָאד טימ ךָאנרעד ןענָאק ייז םורַאוװ ,טסַאהעג יוזא ןערעוו ייז סָאװ ,טינ טרעמיק

 "עג רעהירפ טָאה ןעמ סָאװ ,סאה םעד ןופ ךיז ןע יֹוקבֶא ןעגעמרעפ עטּפַאצעגנָא
 ,ייז וצ טאה

 -- יקסװַאלסעװ אקנעסַאװ ןעפורעגבא ךיז טָאה -- !גניטכיר רחעז ---

 ןוא ןענעװ עבעילנעשנעמ ןופ סָאד טיהט יקסנָאלבָא ,ךילריטאנ .גיטכיר רחעו
 | , ֹוצ טרהָאפ יקסנָאלבָא זַא ,ןענָאז ערעדנַא

 יקסנאלבא איו טרעהעג ןיוועל טָאה -- ןָא טינ רָאג ךיז טכיוה סע --
 רעכילרהענוא טינ זיא רע זַא ךַאפנייא ןע |

 איד יא .ענילעדַא ןוא םירחוס עכייר איד ןופ רערעדנַא ןַא זיא סע רעוו רעדייא

 ,לבש טימ ןוא טייברַא ךרוד ןעגעמראפ רעייז ןעברָאוװרע ףיז ןעבָאה ענעי יא

 ך* ? ַא ןעגירקסיורא ,טייברַא |

 ? ןרעדנַא ןא איז ןעפיוקרַאפ ןוא עיסעצנָאק
 ןעוו זַא ןעניז םעד ןיא טייברא טסייה סָאד .טייברא סָאד זיא סיוועג ---

 .ןעוועג טינ ןענהַאב ןייק ןעטלָאװ ,ןעוועג טינ ןעטלָאװ רע איוו עכלעזַא ןוא רע
 רעיוּפ םעד ןופ טייברַא איד ?שמל איוו טיײברַא ַאזַא טינ זיא סָאד ,ונ ---

 יי ,ןעטרהעלעג םעד ןופ רעדָא
 טנניירב סָאד ?ייוו ,טיײברַא ןַא סָאד זיא ךָאד רעבָא ,יוזא ןייז לָאז ---

 ןענהאבנעזייא זַא ,ןעבענוצ ךָאד טסעוװ אוד -ןענהַאבנעזייא = ןעטַאטלוזער

 | | | .ךילצינ ןענייז
 -צינ ןענייז ייז זַא ןעבעגוצ לעוװ ךיא ,ענַארפ רעדנַא ןַא זיא סָאד ,ןיינ --

 רעד ןופ טסנעידרעפ רעד טיול טינ זיא ; עבלעוו ,גנוברעװרע עדעי רעבָא .ךיל
 .ךולרחענוא זיא טייברא

 / טייברַא רעד טיופ זיא טסנעידרעפ ַא ביוא ,ןעמיטשעב טעוװ עשזדרעוו ---
 ?טינ רעדָא
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 -טיכ ךרוד ,ןעלטימ עכילרהענוא ךרוד ןעגעמרעפ טברעוורע ןעמ ןעוו --
 עב ןייק ןערהיפכרוד טינ ןָאק רע ןַא ,גידנעלהיפ ןיוועל טגָאזעג טָאה --- טייקער
 איד .ש .ב .צ איוו -- טייקכילרהענוא ןוא טייקכילרהע ןעשיווצ עיניל עטמיטש

 טסייה סָאד ,לעביא ןַא זיא סָאד .ןעטמעשעג-קנַאב ךרוד סנעגעמרעפ ענעברָאוורע |

 איד ןיא ןעוועג ןיא סע איוו ,גידנעטייברַא טינ סנעגעמרַאפ עסיורג ןעברעוורע
 ,גינעק רעד ןעברָאטשענ , .םרָאפ איד טרעדנעעג זיא טציא רונ ,ּפוקטָא ןופ ןעטייצ

 ,ּפוקטֶא םעד ןעּפַאשוצבָא טשרע ןעזיוועב םיוק טָאה ןעמ "! גינעק רעד עבעל סע
 טייקכייר ענעברָאװרע רעדיוװ :; ןעקנַאב ,ןענהַאבנעזייא ןענעישרע ןענייז סע איוו
 ,גידנעטיײברַא טינ

 טָאה --- ! ךארק ,ךיז גייל ...נולק ןוא גיטכיר ןייז ךיז ןָאק סעֶלַא סָאד -- |

 ךיז טָאה רעכלעוו ,דנוה ןייז ףיוא שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןהָאטעג יירשעג ַא
 טמיטשעב טינ טסָאה אוד רעבָא --- ייה איד ןיא טהערדעגמורַא ןוא טצַארקענ
 ,ךילרהענוא סָאד ןיא .טייברַא עכילרהענוא ןוא עכילרהע ןעשיווצ ץינערג םעד
 להָאוובֶא ,רערהיפ-עיראלעצנאק ןיימ סלַא טלַאהעג ןערעסערג ַא םוקעב ךיא סָאװ
 ? רימ ןופ רעסעב ךַאז איד סייוו רע

 ,טינ סייווו ךיא ---
 ןייד ןיא טײברַא ןייד ןופ טסמוקעב אוד ןעוו .ןעגָאז ריד ךיא לעװ ,ונ ---

 רעױּפ רעזנוא ןוא ,רהָאי א ?עבור דנעזיוט ףניפ ,ןעגָאז רימָאל ,טפַאשהטריוו
 טרעדנוה ףניפ ןופ רהעמ טינ טייקש'תיבה-לעב ןייז ןיא טיײברַא ןייז ןופ טמוקעב
 ןופ רהעמ םוקעב ךיא סָאװ סָאד איוו ךילרהענוא ױזַא ךיוא זיא ,רהָאי ַא לעבור
 -ןהַאב רעד איוו סלַא רהעמ טמוקעב סוטלאמ סָאװ ןוא רערהיפ-עירַאלעצנאק ןיימ
 טפַאשלעזעג רעד ןופ טפַאשדנייפ א זיא סָאד זַא ,העז ךיא ,טרהעקרַאפ .,רעטסיימ
 רימ ןוא ,טעדנירגעבנוא זיא עכלעוו טפַאשדנייפ ַא ,ןעשנעמ עניזָאד איד ןעגעג

 ....האנק ןופ טמוק סָאד זַא ,ךיז טכוד

 ןייק --- יקסוואלסעוו טגָאזעג טָאה -- ךילטנעדרָא טינ זיא סָאד ,ןיינ --
 -פעשעב ַאזַא ןיא סעניירניא ןַארַאפ סעּפע זיא סע ;ןייז טינ ָאד ךָאד ןָאק האנק

 | '- | ,גנוגיט
 זא ,טסגָאז אוד -- ןיוועל טצעזעגטרָאפ סָאה -- ךָאד ביולרע ,ןיינ ---

 זיולב רעיוּפ רעד ןוא ,דנעזיוט ףניפ םוקעב ךיא סָאװ ,ךילטנעדרא טינ זיא סע
 ךיא ןוא ,ףילטנעררָא טינ עקַאט זיא סָאד .תמא עקַאט זיא סָאד ; טרעדנוה ףניפ

 ...רונ ,סָאד להיפ
 ףיוא ןעהעג ,ןעקנירט ,רימ ןעסע סָאװ רַאפ .יוזא עקַאט ךָאד זיא סָאד --

 טגָאזעג סָאה -- ? טייברא רע גידנעטש ,רעױּפ רעד ןוא ,טשינרָאג ןעוהט ,געיעג
 טכַארט א טסנערע ןעבעל ןיא ?הָאמ ןעטשרע םעד גיטנעק ,יקסוואלסעוו אקנעסאוו

 .גיטכירפיוא נידנעטשלָאפ םורַאד ןוא ,םעד ןעגעוו גידנַאהט

 -ַאמ ןייד ןעבעגקעווא טינ םהיא טסעוו אוד רעבָא ,טסלהיפ אוד ,אי ---
 ןויכ א טימ טָאה רעכלעוו ,שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה -- קעטנָאי

 .ןעניוועל ןעּפעצרעפ טלעוועג
 ןערָאװעג טייצ רעטצעל רעד ןיא סעּפע זיא סרענָאװש ייווצ איד ןעשיווצ

 סלַא ץנערוקנַאק א ןעוועג טלָאװ ייז ייב איוו : גנוהיצעב עכילדנייפ עמייהעג א
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 .ןעבעל ןייז טנעדרָאעננייא רעסעב טָאה רעוו ,רעטסעווש ייווצ ןופ רענעמ איד
 רעכלעוו ,סעומש םעד ןיא טקירדענסיוא טפַאשדנייפ עניזָאד איד ךיז טָאה טציא
 | .רעטקארַאכ ןעכילנעזרעּפ א ןעמונעגנָא טָאה

 סע טרעדָאפ רענייק לייוו ,רַאפרעד קעטנַאיַאמ ןיימ בא טינ ביג ךיא ---

 ןָאהט טנַאקעג טינ סָאד ךיא טלָאװ ןעלעוו טלָאוו ךיא וליפא ןעוו ןוא ,טינ רימ ןופ
 .ןעמעוו ָאטינ -- ןיוועל טגָאזעג טָאה --

 .ןעגאזטנע טינ ךיז טעו רע ;דעיױּפ םעד טָא קעווא סע ביג --

 טימ ןהעג לָאז ךיא ?ןעבעגקעווא ךיא לָאז עשז יוזא איוו רעבָא ,אי --
 ? טקַארטנַאק-ספיוקרעפ א ןעסעילש םהיא

 אוד זא ,טנייצרעביא טכיב אוד ביוא רעבָא ; איו סינ סייוו ךיא --
 ...טינ טכער ןייק טסָאה

 בָאה ךיא זא ,להיפ ךיא ,טרהעקרַאפ .טגייצרעביא טשינרָאג ןיב ךיא ---

 וצ יא ,דרע רעד וצ יא ןעטכילפּפ בָאה ךיא זא ,ןעבענוצקעווא טינ טכער ןייק
 | .עילימאפ רעד

 טייהנעגעלעגנא אזַא זא ,טסנעכער אוד ביוא רעבָא ; ךָאד ביולרע ,ןיינ ---
 ... ייווא אוד טסלעדנַאה עשזי-סָאו רַאפ ןַאד ,גיד'רשוי טינ זיא

 פעוו ךיא ,טסייה סָאד ,וויטַאנענ זיולב רעבָא ,וחט ךיא ,לעדנַאה ךיא --
 ,ס'רעיוּפ םעד ןוא עגַאל ןיימ ןעשיווצ טייהכיילגנוא יד ןערעמערגרעפ וצ ןעכוז טינ

 .סקָאדַארַאּפ א זיולב זיא סָאד רעבָא ,גידלושטנע ,ןיינ ---

 טמיטשעגוצ טָאה גוור-עלקרע עשיטסיפָאכ א סעפע ןיא סָאד ,אי ---
 רעכלעוו ,רעױּפ םיצ ןַאהטענ גנאי * רע טָאה -- !תיבה לעב ,א -- יקפוואלסעוו
 אוד ,סָאװ -- רעיגק ('טימ גידנעּפירקס ,להַאטש-ייה ןיא ןעגנַאגעגניירא זיא
 ? טינ ךָאנ טספָאלש

 ןעפַאלש םיצירּפ ערעזנוא זא ,טניימעג בָאה ךיא ? ןעפָאלש ואוו ,ןיינ ---
 ,קוירק םענרעזייא ןא ןעמהענ ָאד ףרַאד ךיא .רָאנ ןעסעומש ייז טשרע ,גנַאל ןיוש
 ץנייז טימ :יטכיורָאפ גידנעהעג ,טגאזעג רע טָאה -- ? דנוה רעייא ךיז טסיינ
 | | .םיפ עסופרַאב

 םוצ גידנעקוק  קסוואלסעװ טגָאזעג טָאה -- } טכַאנ א רַאפ סָאװ ,ךַא ---
 .טכעלש ףסיִנ ,ןעמיטש ןעיורפ ןעגניז סָאד ,טרעה ,טרעה -- רעיוט ןעטנעפעעג
 ? תיבה לעב ,סָאד טגניז רעוו

 .זנוא ןיפ טייוו טינ ,דלַאב ,ָאד .ףיֹוה ןופ ךעלדיימ איד ןעגניז סָאד ---

 .ןעפַאלשנייא טינ ךָאד ןעלעוו רימ ! ןעריצַאּפש ןעהעג רימָאל ,טמוק --
 ! טמוק ,יקסנָאלב

 -עג טָאה -- ןהעג יא ,ןעגיל יא ןענָאק לָאז ןעמ זַא ,ןעמ טכַאמ איו ---
 .ןענעיל וצ סוג יוזא זיא סע -- יקסנָאלבָא טגָאזעג גידנעצינ

 -לעוװ ,יקסוואלסעוו טגָאזעג טָאה -- ןיילא רענייא ןהעג ךיא לע ,ונ --
 ןעמונעג ןוא ?עוויטש איד ןעגיוצעגפיורא טָאה ,ןענַאטשעגפוא לענש ויִַא רעכ
 "עוו ,ךילהערפ ןיז טעװ סע ןעוו .ןעררעה עניימ ,ןהעורעדעיוו ףיוא --- ןהעג
 טינ ךייא לע ךיא ןוא דגַאי טימ ןעווענ דבכמ ךימ טָאה רהיא .ןעפור ךייא ךיא
 .ןעכענרעפ
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 -סעוו ןעוו ,יקסנָאלבָא טגָאזעג טָאה --- ? ?רעק רעליואוו א ,תמא טינ --
 .רעיוט םעד טכַאמרעפ טָאה רעױּפ רעד ןוא ,סיורא זיא יקסוואל

 -טרָאפ טָאה ןוא ןיוועל טרעפטנעעג טָאה -- רעליואוו א רהעז ,אי -- |
 .טָאה םהיא .טדערעג סָאוװ-רונ ןעבָאה ייז סָאװ ,סָאד ןעגעוו ןעטכארט טצעזעג

 ענייז טגָאזעגסיױרא רע סָאה ,טנָאקעג סע טָאה רע לעיפיוו ףיוא זא ,טכודעג ךיז

 עכילרהע ןעשנעמ ,עדייב ייז זא ,סָאד טמוק איוו ןוא ,ןעלהיפעג ןוא ןעקנַאדעג
 טימ ךיז טסיורט רע זא ,טרהעלקרע לוק ןייא ןיא ןעבָאה ,ןעראנ ןייק טינ ןוא
 | .טרענרעעג םהיא טָאה סָאד .ןעמזיפַאס

 : עדייב איד ןופ סנייע ףרַאד ןעמ .דניירפ ןיימ ,סע זיא ױזַא ,ױזַא ---
 ןיא טפַאשלעזעג רעד ןופ גנוטכירנייא עניטרעוונעגעג איד זא ,ןענעקרענא רעדָא
 ,טכער רעזנוא ןעגידייהטרעפ ןוא טסעפ ןהעטש ןעמ ףרַאד ןַאד ןוא ךילטנעדרַא
 איוו ,סעיגעליווירּפ עכילרהע טינ ןופ טבעל ןעמ זא ,ןייז הדומ ךיז זומ ןעמ רעדָא

 יז ןופ ןעבָאה האנה ןעגעווטסעד ןופ ןוא ,והט ךיא = |
 טינ ןופרעד אוד טסלָאװ ,ךילרחענוא ןעוועג .טלָאװ סָאד ןעוו ,ןייגנ ---

 ךילכעזטּפיוה זיא רימ .טנָאקעג טינ ךיא טלָאװ סלַאפנעדעי ,ןעבָאה האנה טנָאקענ
 : .גידלוש טינ ןיב ךיא זא ,ןעלהיפ לָאז ךיא זא ,גיטיונ

 טגָאזעג טָאה -- ?ןאהט העג ַא ךילקריוו רימ ןעטלָאװ רעמָאט ןוא ---
 ןעגניירטשנָא ןופ ןערָאװעג דעימ םינּפא זיא רעכלעוו ,שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס
 ,ךילקריוו .ןעפַאלשנייא טינ ייס איוו ייס ךָאד ןעלעוו רימ --- ןעקנַאדעג ענייז

 ! ןהענ רימָאל
 קנַאדעג םעד ןענעוו טכַארטעג טציא טָאה רע .טרעפטנעעג טינ טָאה ןיוועל

 וויטַאגענ זיולב זא ,ןייז ךילגעמ סָאד לָאז, .טגָאזעגסיורא רעחירפ טָאה רע סָאװ
 | .טנערפעג ךיז רע טָאה "? ןייז ךילטנעדרָא ןעמ ןָא קי

 ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה -- !ייח עשירפ איד טקעמש סע קרַאטש איוו --- |

 .ןעפאלשנייא טינ ןפוא םושב לעװ ךיא -- ךיז גידנעביוהפיוא שטיװעידַאקרַא
 יייז ןוא רעטכעלענ סָאד .םסרעה אוד .טרָאד סעּפע ןיוש טרהיפרַאפ אקנעסאוו
  !ךָאד םוק ?ןהעג רימ ןעלָאז ? עמיטש

 .ןיוועל טרעפטנעעג טָאה -- ןהעג טינ לעװ ךיא ,ןיינ --
 ? ּפיצנירּפ סיוא ךיוא רשפא סָאד זיא ---
 ? ןהעג ךיא לָאז סָאװ וצ רונ ,ּפיצנירּפ ןייק טינ ---

 -עטס טגָאזעג טָאה --- הרצ א ןעכַאמנָא ךיז טסעוו אוד ,אוד טסייוו ---

 .לעטיה ןייז גידנָאהטנָא ,שטיװעידַאקרַא ןַאּפ

 ? סָאװ רַאפ ---
 טימ ןעמונעג ךיז טסָאה אוד רהיפ א רַאפ סָאװ ,טינ ןעד העז ךיא --

 עניטכיוו א ןעמוקעגרַאפ זיא ךייא ןעשיווצ זא ,טרעהעג בָאה ךיא ? בייוו ןייד

 סָאד .טינ רעדָא ,געיעג ףיוא געט ייווצ ףיוא זערהָאפ אוד טסלָאז וצ ,ענארפ
 טעוו --- יוזא ןעבעל זעצנַאג םעד ףיוא רעבָא ,עילידיא ןא סלא טוג ךיז זיא סעלַא

 ןַארַאפ ןענייז םהיא ייב .גיגנעהבאנוא ןייז ףרַאד ןָאזרעּפסנַאמ ַא .ןעקעלק טינ
 טגָאזעג טָאה--ךילנעמ ןייז ףרַאד ןָאזרעּפסנַאמ ַא .ןעסערעטניא עשרענעמ ענייז
 | .רעיוט םעד גידנענעפע ,יקסנָאלבָא
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 --- 9 ךעלריימ עשיפיוה איד םורא ךיז ןערַאש ןעהעג ,סָאװ טסייה סָאד --
 | | .ןיוועל ןָאהטעג גערפ א טָאר

 ןופרעד טעװ יורפ ןיימ .ףילהערפ זיא סָאד ביוא ,ןהענ טינ סָאװ רַאֿפ --
 -ייה איד בא טיה ,זיא ךַאזטּפױה איד .ךיקחערפ ןופרעד זיא רימ ןוא ,ןעדייל טינ
 ביז דנעה איד רעכָא .ןעמוקרָאפ טינ ךַָאז ןייק לָאז זיוח ןיא .זיוה ןיא טייקגיל
 | | .טינ אוד טספראד ןעדניברעפ

 טרהעקענרעביא ךיז טָאה ןוא ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ןייַז ןָאק םע --
 - םענייק לע ךיא .הירפ ןהעג ןעפראד ןעמ טעוװ ןעגרָאמ -- טייז רעדנַא רעד ףיוא
 ,ןהענ ךיא לעװ גָאט-רונ .ןעקעוו טינ

 -וקנֶא ס'יקסוואלסעוו טרעהרעד ךיז טָאה -- !רעהא ,ןעררעה עניימ ---
 עכילקריוו א ,טנַאמרַאש .גנוקעדטנע ןיימ זיא סָאד ! טנַאמרַאש --- עמיטש עדנעמ
 רעביא ! עניטכערּפ א ,ךילקריוו .ןערָאװעג טנַאקעב ןיוש ןענייז רימ ןוא ,ןעכטערג
 -עב סָאד טלָאװ איז איוו ,חאנה ַאזַא טימ טלהעצרעד רע טָאה -- ! גיטכערּפ

 ןעמ סָאװ ,ןעדעירפוצ ןעוועג זיא רע ןוא ןעגעווטנייז ןופ ןהחעש ןערָאװעג ןעפאש
 .ענהעש אזַא טגיטרעפרעפ ןענעווטנייז ןופ טָאה

 טרעכיוררעפ טָאה יקסנָאלבָא ,טפָאלש רע איו טכַאמעג ךיז טָאה ןיוועל
 .טרעהעג טינ ןעמיטש ערעייז ןיוש ןעמ טָאה דלַאב .קעווא ןיא ןוא רַאגיס א
 -רעפ ענייז איוו טרעהעג טָאה רע .ןעפָאלשנייא טנַאקעג טינ גנַאל טָאה ןיוועל
 -ָאלש טגיילעג ךיז טָאה סטַאדלָאס רעד איוו ךָאנרעד ,ייה איד טעקַאוװשזעג ןעבָאה
 ,טרעהעג טָאה רע .לעגניא םעניילק ס'תיבה לעב םעד טימ גידנערעדיולּפ ,ןעפ
 ןעגעוו לעכ'לוק ןעקניניד ןייז טימ טלהעצרעד טַאדלָאס םעד טָאה לעגניא רעד איוו
 ,עסיורג איד ןעמעוו טנערפעג טָאה לעגניא רעד איוו ךָאנרעד ; דניה עשיצירּפ איד
 טגָאז טַאדלָאס רעד איוו טרעהעג טָאה רע ןוא ןעגנַאפ ןעלעוו רניח עניד'ארומ
 ןעסיש ןעלעוו ןוא דלַאװ ןיא ןהעג רעגעי איד ןעלעוו ןעגרָאמ זא ,לעגניא םעד
 ןערעוו ריטּפ טלָאװעג טָאה טַאדלָאס רעד איוו ךָאנרעד ןוא ,ןעסקיב איד םימ
 טָאה ןוא ",אקסַאװ ,ףָאלש רעסעב , : םוויא גידנעגָאז ,ןעגארפ ס'לעגניא םעד ןוּפ
 ןעשוריה סָאד ןיולב טרעהעג רע טָאה יעטייוװ ןוא .טעּפָארכוצ ךייֵלְנ ןיילַא ךיז
 ,ןייז ןעד סָאד ןָאק , : טלעמוטעג םה-א ךיז םָאה ּפָאק ןיא ןוא דרעפ איד ןופ
 ענג טָאה רע ןוא ".נידלוש טינ ןיב ךיא4 עשז-סָאװ זיא ,ונ ?ויטַאגענ זיולב
 .גָאט ןענידנעגרָאמ ןעגעוו ןעטכַארט ןעביוה

 ןעסילשעב ךיז ייב לעװ ןוא הירפ ץנַאנ ןהעטשפיוא ךיא לעוו ןעגרָאפ ,
 זעמוק לע ךיא ןעוו ןוא .גונעג ןַארַאפ זיא ןעגנַאפ וצ סָאװ .ךיז ןעציח וצ טיג
 אוויטס זא ,ןייז עקַאט ןָאק סע ,אי .יטיק ןופ עלעטעצ א ןייז ןיוש טעװ ,קירוצ
 טרעבייוורעפ ןיב ךיא ,רהיא טימ גונעג טפַאהנַאמ טינ ןיב ךיא ? טכערעג זיא
 | " ! וויטאגענ רעדיוו ! ןעכַאמ וצ זיא סָאװ רעבָא .. . . ןערָאװעג

 שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןוא יקסוואלסעוו איוו טרעהעג רע טָאה ףָאלש זו ופ
 הנבל איד :ןעגיוא איד טנעפעעג טנעמָאמ ַא ףיוא טָאה רע .ןעדייר ןוא ןעכַא אל
 ןייש ם'ןיא רעיוט ןעטנעפעעג ןיא ןענַאטשעג ןענייז ייז ןוא ,טניישעגפיוא םָאה
 -עג סעּפע טָאה שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס .טסעומשעג ןעבָאה ןוא הנבל רעד ןופ
 ןייז טימ גידנעכַאל יקסוואלסעוו ןוא ,לעדיימ ם'ןופ טייקשירפ רעד ןענעוו טגָאז
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 טָאה רע עכלעוו ,רעטרעוו איד טגָאהרעדיװ סעּפע טָאה ,רעטכעלעג ןעדנעקעטשנָא
 אוד איו רענייד טיס סיוא ךיז ףלעה אוד  :רעיוּפ םעד ןופ טרעהעגנ םינּפַא
 רונ ןעגרָאמ ,ןעררעה עניימ , : טדערעגסיורא גידנעפָאלש טָאה ןיוועל "! טסנָאק
 וי ר .ןעפָאלשעננייא זיא ןוא "! גָאט

19 

 ,ןעדַארעמַאק ענייז ןעקעוו טפורּפעג ןיוועל טָאה ,נָאט רונ גידנעהעטשפיוא
 רע זא ,קַאמשענ יוזא ןעפָאלשעג זיא ןוא ךיוב ן'פיוא ןעגעלענ זיא אקנעכאוו

 .ַא טָאה יקסנָאלבָא .רעפטנע ןייק ןעגַאלשרעד טנַאקעג טינ םהיא ןופ ךיז טָאה
 .ַאקסַאל וליפא .הירפ יוזא ןהעג טינ טעװ רע זא ,טרעפטנעעג רענעפַאלשרעּפ

 קשח ןייק טָאה ,לעגיוב א איוו טייהרעטהערדענפיונוצ ןעפָאלשעג ןזיא רעכלעוו
 עטשרעטניה איד ןעניוצענסיוא טייהרעליופ טָאה ןוא ןחעטשוצפיוא טַאהעג טינ

 ןענייז סערָאשטוק איד .ןעסיורד סיורא זיא ןיוועל ,רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא סיפ
 ןיולב דרעפ ןייא .טלעמערדעג ןעבָאה דרעפ איד ,ןערהופ איד ןעבעל ןעפָאלשעג
 -עג סָאד ןעטָאשוצ רע טָאה נידנעּפָארכ ןוא ,רעבָאה ןעסעגעג טייהרעליופ טָאה

 .יורג ןעוועג ךָאנ זיא ןעסיורד .עטערָאק ןרעביא רעבָאה עטייק
 איד טָאה -- 4 לעצירּפ ,טּפַאכענפיוא הירפ יוזא ךיז אוד טסָאה סָאװ ---

 -עב ןעטלַא ןַא וצ איוו ,ךילדניירפ טעדנעוועג םהיא וצ ְךיִז עט'תיבה לעב עטְלַא

 .זיוה ןופ נידנעמוקסיורא ,ןעטנַאק
 .עקנימהומ ,געיעג ףיוא --|

 ןוא ,שנעמ רעבעיפ ,רעייש רעזנוא ייברעפ ,םורא זיוה ןרעטניה הענ --

 .עלעגעטש א ןיא טרָאד ; רעדלעפ עילּפָאנַאק איד ךרוד
 ,סיפ עסופרַאב ערהיא טימ גידנעטערט גיטכיזראפ ,טָאה עטלַא איד ןוא

 ַאקסַאל .דלעפ ן'ךרוד ןיוה םורא געוװו םעד םהיא גידנעזייוו ,ןעניוועל טיילגעב
 -נַאנעגכָאנ ןיא ןיוועל .לענעטש ן'רע2יא סיוארָאפ ןעפָאלעג ךאלהערפ ןיוש זיא
 םוצ עליו עדעי גידנַאהט קוק א ,טירט עלענש ,עטכייל טימ דנוה ן'ךָאנ ןענ
 רע ןענַאװ זיב ןהענפיוא טינ אז ןנוז איד זא ,טלעוועג ךיז טָאה םהיא .?עמיה

 | .ץַאלּפ ן'םיוא ןייז ןיוש טעוו

 .טנַאקעג ןעמ טָאה ןעגרָאמ-הירפ םעד ןופ טייקליטש רערהָאלק רעד ןיא

 -כרוד ,ליוק א איוו ,ףייפ א טימ זיא עלענהיב א .ןעגנַאלק עטסעדנימ איד ןערעה
 ְךֶאנ ןהעזרעד טָאה ןוא טקוקענוצ ךיז טָאה רע .רעיוא סניוועל ייברעפ ןעגיולפעג
 ןופ םהַאצ ןרעטניה זופ ןעגיולפעגסיורא ייז ןענייז עלַא ,ןעטירד א ,ןעטייווצ א
 ןעדנואוושרעפ ןענייז ןוא דלעפ-עילּפָאנַאק ןרעביא ןעגיולפעג ןענייז ,קָאטשנהיב
 ּפמוז םעד .ןיהַא ךיילג טרהיפעג טָאה לעגעטש סָאד .ּפמוז ןופ גנוטכיר רעד ןיא

 רעכלעוו ,ףּפמַאד ןעטכידעג םעד ןופ ןעטייוו ןופ ןענעקרעד טנעקעג ןעמ טָאה |

 יה ,טרָאד ןופ ןעביוהענפיוא ךיז טָאה

42 



 אנינעראק אננא

 ןוא םירעיוּפ ןעוועג ןענייז ,געוו ןופ דנַאר ן'פיוא ,ּפמוז ם'ןופ טייוו טינ
 איד גידנעטיה ,טכַאנ עצנַאג איד ןעוועג ףיוא ַאד ןענייז עכלעוו ,ךַאלגניא עשרעיופ
 ןענייז ייז ןופ טייוו טינ .עקנָאל רעד ףיוא טרעטיפעג ְךיז ןעבָאה סָאװ ,דרעפ
 ןעננולקעג קרַאטש טָאה ייז ןופ דרעפ ןייא .דרעפ עטעטנעּפעג יירד ןעגנַאגעגמורא
 ךיז גידנעטעב ,תיבה לעב ןעבעל טציא ןעגנַאגעג זיא ַאקסַאל .ןעטייק איד טימ
 -יױּפ עדנעפאלש איד רעבירא ןענייז ייז ןעוו .םטרעוורָאפ ךיז ןָאהט וצ זָאל א ץלא
 ן'ַאקסַאל ןָאהטעג זָאל א טָאה ןוא סענָאטסיּפ ענייז טקוקעגמורא ןיוועל טָאה ,םירע
 -ּפמוז עטכידענ איד רעביא ןענַארטעג ךאלהערפ ְךיז טָאה ַאקסַאל .סטרעוורָאפ
 ,רהיא רעטנוא טניוװעג ךיז טָאה סאוו ,זָארנ

 איד ןעשיווצ דלַאב אקסאל טָאה ּפמוז םענעסקַאוועב ןיא גידנעפױלניירַא
 ,טסימ עשידרעפ ןופ ןוא טסָאר ןופ ,ןעזָארגױעּפמוז ןוא ןעצריוועג ןופ תוחיר
 רעצנַאג רעד ןיא טיײרּפשוצ זיא רעכלעוו ,לעניופ םעד ןופ חיר םעד טקעמשרעד
 טָאה רעכלעוו ,לעניופ ןענידעקעמש םענעי ןופ ,ץַאלּפ םעד ןופ טיירב ןוא סיורג
 -ָאד רעד זיא ךָאמ םעד ןיא זייוורעצעלּפ .טציירעג ערעדנַא עֶלַא ןופ רחעמ םהיא
 וצ ,ןעדיישטנע וצ רעווש ןעוועג זיא סע רעבָא ,קרַאטש רחעז ןעוועג חיר רעגיז
 -אווש ןעוועג זיא רע טייז רעכלעוו וצ ןוא רעקרַאטש ןעוועג זיא רע ייז רעכלעוו
 ןעגעג רעטייוו ןהענֹוצבֶא ןעוועג גיטיונ זיא גנוטכיר איד ןעניפעג וצ םוא .רעכ
 | .דניוו

 ַא אקסַאל ךיז טָאה סיפ איד ןופ גנוגעוועב איד ןיילַא גידנעלחיפ טינ
 ךיז לאו רע זַא ױזַא רעבָא ,ּפָאלַאג |ןעדנעגנײרטשנַא ןַא טימ ןהָאטעג גָארט
 ןעגנורּפשענ זיא ,ןייז גיטיונ טעװ סע ביוא גנורּפש רעדעי ייב ןעלעטשבא ןענָאק
 -ענ טָאה רעכלעוו ,דניוו ןענרָאמ-הירפ םעד ןופ קעװַא ,טייז רעטכער רעד ןיא
 -ניירא .דניוו םוצ ןהָאטעג רהעק א ךיז ךָאנרעד טָאה ןוא ,טייז-חרזכ ןופ ןעזָאלב
 אקסאל טָאה ,רעכילזענ עטנעפעוצ טייוו טימ טפול איד ךיז ןיא גידנעמעהטַא
 ,עקַאט ןיילַא ייז רָאנ ,תופוע ןופ דַאילס ַא ןילב טינ ןיא סָאד זַא ,טקהיפרעד
 ַאקסַאל .עלעיפ רָאנ ייווצ טינ ,רענייא טינ ,ןעועג ַאד ןענייז תופוע עמַאס איד
 -עב רעבָא ,עקַאט ָאד ןעוועג ןענייז ייֵז .רעמַאזננַאל ןעפיול וצ ןעביוהעגנָא טָאה
 ץטַאלּפ םעד ןעמיטשעב וצ םוא .ןעמיטשעב וצ רעווש ןעוועג זיא ,ואוו םמיטש
 ,ןיירק ַא ןיא ןעהערד וצ ןעביוהעגנָא אקסַאל ךיז טָאה

 .עמיטש ס'תיבח לעב םעד טרעהרעד דנוה רעד טָאה גנולצולּפ רעבָא
 אקסא? .טייז רעדנַא רעד ןיא רָאג גידנעזייוונָא טגָאזעג רע טָאה "! אד ! אקסאל ,
 רשפא ןיא וצ : ןענערפ וצ איוו ,טקוקעגנָא םהיא טָאה ,טלעטשעגבָא ךיז טָאה
 וצ טסיזמוא ןהעג רעדייא ןעכוז וצ ןפוא ןעבלעזמעד ףיוא רעטייוו רעסעב טינ
 טָאה ןוא ןערָאװעג זייב זיא תיבה לעב רעד רעבָא .ןַא טגייצ רע סםָאװ ץַאלּפ םעד
 סע ואוו ,ךַאלגרעב-ךָאמ איד ןעשיווצ גידנעזייוונַא ,להעפעב םעד ןעבעגעגבָא
 .ןייז טנַאקעג טינ ךַאז ןייק טָאה סע ואוו ןוא רעסַאװ טימ ןעסָאגרעפ ןעוועג זיא

 ןופ טינ רחעמ איוו ,טלעטשרעפ ךיז טָאה ןוא טנלָאפעג םהיא טָאה אקסאל
 ואוו טכוזעג טשרמולכ טָאה ןוא ,ןעלעטש וצ ןעדעירפוצ םהיא םוא ןעגעוו אצוי
 ןעגידרעהירפ םוצ קירוצ טרהעקעגמוא דלַאב ךיז טָאה ןוא ,ןעסייהעג טָאה רע
 טרעטשעג טינ טָאה רע ןעוו טציא .טלהיפרעד רעדיוװ ךיילג ייז טָאה ןוא ץַאלּפ
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 רעדעיוװ ןעבױהעגנַא ךיז טָאה ןוא ןהָאט וצ סָאװ טסואוועג אקסאל ןיוש טָאה

 איד ןֹופ חיר רעד .ןערעלקרע ןיוש סעֶלַא טעװ רעכלעוו .,זיירק ַא ןיא ןעהערד

 טָאה רע ןוא דנוה םעד טסשַאררעביא רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש ץלַא טָאה ןעלגיופ

 רעטניהַא ,ָאד ןיא רענייא :טלעטשעגבָא ךיז ןוא טריּפשרעד סעּפע גנולצולּפ

 -רָאטשרעפ איוו זיא אקטאל ןוא ,ןענַאד ןופ טירט ףניפ ראפ ,לעגרעב-ךָאמ םענעי

 . טָאה ְּךַאלסיפ עשיטניה .עגירעדינ ףיוא .רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ ןערָאװעג ןעב

 -עג רע טָאה חיר ןופ רעבָא ,זיא טרָאד סָאװ ןעהעז טנַאקעג טשינ רָאג אקסאל

 .רענייא ךיז טניפעג ןענַאד ןופ טירט ףניפ ראפ איוו רעטייוו טינ זַא ,טסואוו

 איד גידנעלהיפ ןֹוא גנַאפ םעד גידנעריּפש רהעמ ץלַא ןענַאטשעג ןיא אקסאל

 רעד זיולב ןוא ןעגיוצעגסיוא ןעוועג זיא קע סאקסאל .ןעטרַאו םעד ןופ האנה

 ןרעיוא איד ,טנעפעוצ טכייל ליױמ סָאד ,ןהָאט קוצ ַא ךיז טגעלפ עלעגערב עמאס

 םעד גידנעהערד טינ ,תיבה לעב םוצ טקוקעגמוא .ךיז טָאה ןוא ,טלעטשעגנָא

 יי .ןעגיוא איד רָאנ ,ּפָאק

 טוג ץנַאג ןיוש ןעק ַאקסַאל ןעכלעוו ,םינּפ ןייז טימ ןעגנַאנעג זיא רע |

 יךָאֹס ַא ןָא עלייו עדעי ךיז גידנעסיוטשנָא ,ןעניוא ענשַארטס ענייז טימ ןוא

 ןוא ,ליטש ךילנהעוועגנוא טהעג רע זַא טכודעג ךיז טָאה ן'אקסאל ןוא לענרעב

 טָאה דנוה רעד זַא ,ןעכוז ס'ַאקסַאל ןופ ןענַאטשרעּפ טָאה ןיוועל .ןעפָאלעג זיא רע

 לָאז סע ןַא ,ןהָאטעג הלפת ןעצרַאה ןיא טָאה רע ןוא ןעלּפוד וצ ןעגיוצעג םהיא

 ןעמונעג ךיז טָאה רע .לעניופ רעטשרע רעד ךָאנ סרעדנַאזעב ,גלָאפרע טימ ןייז

 ןעגיוא ענייז טימ ךילדנע טָאה ןוא טנעהַאנ ןעמוקענוצ זיא רע .ןיהַא ןעפיול

 -יווצ גנַאנכרוד ןעגנע ןא ןיא .זָאנ ן'טימ ןהעזעג טָאה אקסַאל סָאװ ,סָאד ןהעזרעד |

 רעד .לעּפוד א ןהעזעג ךיז טָאה ,םהיא ןופ רעטפַאלק ַא רַאפ ,ךעלגרעב איד ןעש

 ךָאנרעד טָאה ,טרעהענוצ ךיז טָאה ןוא ּפָאק םעד ןָאהטעג רהעק א טָאה לעניופ

 ןוא ןעטניה ן'טימ ןאהטעג הילפ א טָאה ,ןעלנעילפ איד טימ ןָאהטעג עכַאפ א

 .לעקניוו ן'רעטניה ךיז ןעטלַאהעב ךיילג

 גידנָאהט סיוטש א .ןיוועל ןָאהטעג יירשעג א טָאה -- !ליּפ !ליּפ ---

 -.ץאקסַאל
 ןיהואוו -- ַאקסַאל טכַארטעג טָאה -- קעווא טינ ךָאד רָאט ךיא רעבָא

 ןענ ַאד ןופ קעווא לע ךיא ביוא ןוא ,ייז ךיא ?היפ ןענַאד ןופ ? ןהעג ךיא לָאז

 ייז רע ןוא ןענייז ייז ואוו ,ןהעטשראפ ןענָאק טינ רָאנ ןיוש ךיא לעװ ,רעטייוו

 -מרומ ,עינק ן'טימ ןָאהטעג סיוטש א רעדיוו ן'ַאקסַאל טָאה ןיוועל רעבָא ".ןענייז

 | | | : גידנעל

 ! ליּפ ,ַאקשטָאסַאל ,ליּפ ---
 ַא טָאה -- ןָאהט סָאד ףיא לע ,שרעדנַא טינ ךיז טליוו ריד ביוא ,ונ,

 ךילטרָאװטנַארעּפ ןייז םינ ןַאד ןיוש לע ךיא רעבָא -- אקסַאל ןָאהטעג טכַארט

 זיולב ,גידנעלהיפ טינ ךַאז ןייק ,ןעפיול ןָאהטעג זָאל ַא ךיז טָאה ןוא ",ךיז רַאפ

 עדנוקעז רעד ןיא .גידנעהעטשרַאפ טינ ךַאז ןייק רעבָא ,גידנערעה ןוא גידנעהעז

 םעד ךָאנ דלַאב ןוא סָאש א .לעּפוד א ןָאהטעג ביוה א ןהעצ טירט א רַאפ ךיז טָאה

 -ַאוו ן'רעביא ךיז טעּפָאילש לעגיופ ןופ טסורב עסייוו איד איוו ,טרעהרעד ךיז טָאה

 ַא ןיילַא ךיז טָאה ןוא דנוה .'פיוא טרַאװעג טינ טָאה רערעדנא ןא .,ּפמוז-רעס = |
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 זיא ,ןָאהטעג רהעק ַא ךיז טָאה ןיוועק ןעוו .ןעניוועק רעטניה ןופ ןָאהטעג ביוה

 ןעניולפעג זיא רע .טכיירגרעד טהיא טָאה סָאש רעד רעבָא ,טייוו ןעוועג ןיוש רע
 -בָארא רעווש ויא ןוא ןָאהטעג עילוק א ךָאנרעד ךיז טָאה ,טירט גיצנַאװצ ַא ךָאנ
 ,ץַאלּפ םענעקורט א ףיוא ןעלַאפעג

 -ניירא ןיוועל טכַארטעג טָאה ' ! קלָאט ַא לעסיב ַא ןייז סע טעוװ ױזַא טא,
 טעוו ,עקשטאסַאל, א .ןעלעּפוד עמע ראו ,עטעפ איד שַאטזדנַאי ןיא גידנעקור
 | *ל קלָאט א ןייז

18, 

 איד טניסעלכַאנרעפ טינ טָאה ןעמ ביוא זַא ,רענעי איד ןופ ןמיפ רעד

 טימ ןהעג סיואכרוד ןַאד ןיוש טעוװ ,לעניופ ןעטשרע םעד רעדָא היח עטשרע
 ,גיטכיר סֵלַא טציא ןעזיוועג ךיז טָאה גלָאפרע

 ןעהעצ רענייז ַא ןיוועל טָאה ,רעכילקילג ַא ,רעגירעגנוה ַא ,רעדעימ ַא |
 ןעסאקעב ןוא ןעלעּפוד קיטש ןהעצניינ טימ קירוצ ךיז טרחעקעגמוא גאטימ רָאפ

 -דנַאי ןיא םוראוו ,טרוג םוצ ןעדנובענוצ טָאה רע ןעכלעוו ,לעטנע ןייא טימ ןוא
 ןעוועג גנַאל ןיוש ןענייז ןעדַארעמַאק ענייז .ןעכָארקעג טינ רהעמ ןיוש זיא שַאט
 .ןעקיטשהירפוצבָא ןוא ךיז ןרעננוהוצסיוא ןעזעיוועב ןעבָאה ןוא ןענַאטשעגפיוא

 -- ןהעצניינ זַא סייוו ךיא ,ןעלחעצ וצ סָאװ ָאטינ ,טרַאװ ,טרַאװ ---
 -עגנא ןעוועג זיא ןעניוועל ןוא גיטכיר ןעוועג זיא להָאצ איד .ןיוועל טגָאזעג טָאה
 האנה טָאה רע .אנקמ םהיא זיא שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס איוו ןעהעז וצ םהעג
 ןיוש רע טָאה געיעג ןופ טרהעקעגמוא ךיז טָאה רע ןעוו .ךַאז ַא ךָאנ ןופ טַאהעג

 : טביירש איז ןעכלעוו ןיא ,עלעטעצ א סיטיק טימ ןעשנעמ ןעטקישענוצ ַא ןענופעג
 טנרָאזעב טסיב וד ביוא .ךאלהערפ ןוא דנוזעג גידנעטשלָאפ ןיב ךיא,

  ךיא .רעהירפ איוו רעגיהור ךָאנ ןייז ןוא ןעניהורעב דיז אוד טסגעמ ,רימ ןעגעוו
 ,עקרעשוקַא איד ןעוועג זיא סָאד) אנוועיסאלוו ַאירַאמ ,רעטכעוו-בייל א ןיוש בָאה
 -וצ ןעמוקעג זיא איז ,(ןעבעל-ןעילימַאפ סניוועל ןיא ןָאזרעּפ עניטכיוו עיינ ַא
 דנוזעג גידנעטשלָאפ ןיב ךיא זַא ןענופעגנייא טָאה ,ןערעוו רהָאוװעג ךיס ןערהָאפ
 -הערפ ןענייז עלַא .ןערהעקמוא ךיז טכעוו וד זיב ןעטלַאהרעפ איז ןעבָאה רימ ןוא
 ףיוא ביילב טהענ געיעג סָאד ביוא ; ןעלייא טינ דיז טספרַאד וד ןוא דנוזעג ,ךאל
 י | | | "גָאט א ךָאנ

 -עד ןופ עלעטעצ סָאד ןוא דנַאי עכילקילנ איד ,תוחמש ייווצ עגיזָאד איד |
 זעבָאה עכלעוו ןעטייקכילמהענעגנַאנוא ייווצ זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג ןענייז ,יורפ
 טייקכילמהענעגנַאנוא ןייא .ןעניוועל ראפ טכייל ייברעפ ןענייז ,טריסַאּפ ךָאנרעד
 -עגרעביא ןעטכענ םינּפַא ךיז טָאה רעכלעוו ,דרעפ רעטיור רעד סָאװ ןעוועג זיא
 -וק םעד .גיטעמוא ןעוועג סעּפע זיא ןוא ןעסע וצ טרעהעגפיוא טָאה ,טעװערָאה
 .ןעסירעגרעטנוא ךיִז טָאה דרעפ רעד זַא ,ןעוועג זיא גנוניימ סרעשמ
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 -- שטירטימד ןיטנַאטסנָאק ,ןעטכענ ןעבירטעג לעיפוצ טָאה ןעמ ---

 -עג טסרָאיװ ןהעצ עצנַאג טָאה ןעמ זַא ,ןעד איוו --- טגָאזעג רעשטוק רעד טָאה
 .געו ןעטכער ן'פיוא טינ טנָאי

 ןופ סָאװ ,ןיירעד ןענַאטשעב ןיא טייקכילמהענעגנַאנוא עטייווצ איד
 טָאה סע זַא ,לעיפ ױזַא טקַאּפעגנָא טָאה יטיק סָאװ ,ןָאיזיװָארּפ רעצנַאג רעד
 טשינ רָאג ןיוש זיא ,ךָאװ א ןיא ןעסעפיוא טינ סָאד טעװ ןעמ זַא טכודעג ךיז
 ןוא געיעג ןופ רעגירעגנוה ַא ,רעדעימ ַא טרהעקעגמוא ךיז טָאה רע .ןעבילבעג
 יונ טינ זַא ,רע טָאה ןענופעג ןוא ,סעקשזָאריּפ איד ןעגעוו סריזַאטנַאפ ױזַא טָאה
 ענעטָארבעג איד ןופ ךיוא ףונ ןעבילבעג טינ רכז ןייק זיא סעקשזָאריּפ איד ןופ

 .ןעוועג טינ ןמיס ןייק ןיוש זיא ךַאלעדנהיה
 רעטכעלעג ַא טימ טנַאזעג טָאה -- טיטעּפַא ןַא ?עסיבַא זיא סָאד --

 ןאק ךיא -- יקסוואלסעוו אקנעסאוו ףיוא גידנעזייוונא שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס

 ,רעגיזָאד רעד טָא רעבָא ,טיטעּפַא םלעַפ רימ זַא ןעגָאלקעב טינ ךיוא ךָאד ךיז

 | .ךָאז עכילרעדנואוו ַא ךָאד זיא סָאד

 נידנעקוק ךַאלזייב ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ר ןעכַאמ ןעמ ןָאק סָאװ ,ונ --

 | ,שיילפ עטלַאק לעקיטש ַא גנַאלרעד ,ּפיליפ ,ונ --- .ןיקפוואלסעוו ףיוא
 דניה איד ראפ רענייב איד ןוא ןעסענענפיוא ייז ןעבָאה שיילפ איד ---

 | ,ּםיליפ טרעפטנעעג טָאה -- ןעבעגעגקעווַא

 גָאז ַא סורדרעפ טימ טָאװ רע זַא ,טרעגרעעג ױזַא סָאד טָאה ןעניוועל

 רע ןוא -- .ןעזָאלעג רימ ראפ זיא טינ סָאװ תוחּפה ל29 רהיא טלָאװ : ןהָאטעג

 ,גנוקניירק ןופ טנייוואוצ רעיש ךיז טָאה
 טָאה ,ךלימ ןוא טיורב טימ ןעסעגעגנָא ךיז טָאה רע ןעוו ןיוש ךָאנרעד

 טגָאזעגסיורא ןעשנעמ ןעדמערפ א טָאה רע סָאװ ,ןעכַארדרעּפ קרַאטש םהיא

 ןעגירעגנוה ןייז ןופ טכַאלוצ ןיילַא ךיז טָאה רע ןוא רעמרעוו עכילקניירק עכלעזַא

 | | .סעכ

 ןיקסוואלסעוו .געיעג ףיוא ןעגנַאגעג לעסיבַא ךָאנ ייז ןענייז דנעבַא ןיא

 ןערהָאפעג ייז ןענייז טכַאנייב ןוא ,קיטש עכילטע ךָאנ ןעסישרעד וצ ןעגנולעג זיא

 .ןיהַא געוו רעד איו ךַאלחערפ ױזַא ךיוא ןעוועג זיא קירוצ געוו רעד .םייהַא קירוצ

 טָאה -- עזייר רעזנוא ןופ ןעדעירפוצ ךילקערש ךיא ןיב ןיײמעגלַא ןיא ----=|

 ?ןיוועל ,רהיא ןוא --- אקנעכאוו ןהָאטעג גאז ַא
 טגָאזעג טייקגיטכירפיוא טימ טָאה -- ןעדעירפוצ טסכעה ןיב ךיא --

 טינ ,טינ טציא טלהימ רע סָאװ ,םהענעגנַא רעדנוזעב ןעוועג זיא םהיא .ןיוועפ

 אקסאוו ןעגעג טלהיפעג םייהרעד ןיא סָאד טָאה רע איוו ,טפַאשדנייפ ןייק רונ

 .טפַאשדניירפ עמערַאװ ַא סעּפע םהיא וצ טלהיפ טרהעקרַאפ רונ ,יקסוואלסעוו
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14, 

 -יטיונ סעֶלַא טקוקעב טָאה רע איוו םעד ךָאנ ,ןהעצ רענייז ַא ןעגרָאפ ףיוא
 יקסוואלסעוו אקנעסאוו וצ טּפַאלקעגנָא ןיוועל טָאה ,טפַאשהטריוו רעד ןיא סענ
 ,טניטכענעג טָאה רעד ואוו ,רעמיצ ןופ ריהט ןיא

 טגירלושטנע -- יקסוואלסעוו ןהָאטעג יירשענ ַא טָאה -- !ערטנא ---

 -עטש ,אקנעטאוו ?עכיימש ַא טימ טגָאזעג טָאה -- ױזַא ךָאנ ןיב ךיא סָאװ דימ
 | ,שעוורעטנוא איד ןיא ךָאנ גידנעה

 טָאה ןוא ןיוועל טנָאזעג טָאה -- ךייא טעב ךיא ,ךיז טרינעשז טינ ,א
 ? ןעפַאלשעג טוג רהיא טָאה -- רעטסנעפ גערב ן'פיוא טצעזעגוצ ךיז

 טלָאװ טנייה גָאט רעניטכערּפ ַא רַאפ סָאװ ןוא .רעטע'גרה'עג ַא איוו --- |
 ? געיעג רַאפ ןעוועג

 ? עעפאק רעדָא עעהט ; רהיא טקנירט סָאװ --

 םהעש ךיא .קיטשהירפ ססע ךיא .ערעדנַא סָאד טינ ןוא סנייא טינ --

 -ענרעפ א ןעוועג טלָאװ טציא ? ףיוא סיוועג ןיוש ןענייז ןעמַאד איד ,ךילקריוו דיז
 ,דרעפ ערעייא רימ טזייוו .ךיז ןהענוצכרוד ןענינ

 םהיא טימ טכוזעב ,ןעט-אג ןיא ךיז ןעגנַאגענכרוד םהיא טימ זיא ןיוועל
 ן'טיֿמ ךילדנע ךיז טָאה ןוא ,ןעמַאזוצ קיטסַאנמיג ךָאנרעד טכַאמעג ,ןעלהַאטש איד
 ,לַאז ןיא ןיירא ןוא זיוה ןיא טרהעקעגמוא טסַצנ

 -ןייא עמהענעגנא ?עיפיוו ןוא ,געיעג עניטכערּפ טַָאהענ ןעבָאה רימ --
 ןעסעזעג ןיא עכלעוו ,יטיק וצ גידנעהעגוצ טגָאזעג יקסוואלסעוו טָאה -- ! עקידד
 .רעט םעד ןעבָאה טינ ןענַאק ןעמַאד סָאװ ,עדַאש איוו -- רַאװַאמאס ןעבעק
 | .ןעגינעג

 ףרַאד רע -- ןיוועל טכַארטעג ךיז טָאה -- ןיירעד ןעטרָאד זיא סָאװ ,ונ,
 -עג רעדיוו ךיז טָאה םהיא ןוא .'זיוה ןופ ןיחטריוו רעד טימ ןעדייר טעּפע ךָאד
 יקסוואלסעוו ןעכלעוו טימ ,קילב ןעכיירגעיז םעד ןיא סעּפע טקרעמ רע זַא טכוד
 | ,...יטיק ףיוא טקוק

 שיט טייז רעטייווצ רעד ןופ ןעסעזעג זיא עכלעוו ,ןיטסריפ עטלַא איד
 -יוועל ןעפורענוצ טאה ,שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןוא אנוועיסאלוו אירַאמ טימ
 ,טייקגיטיונ רעד ןענעוו דערּפשעג ַא טרחיפרַאפ םהיא טימ טָאה ןוא ךיז וצ ןענ
 -בא ןיוש ףרַאד ןעמ זא ןוא ןרעוו ןענעלעג אווקסָאמ ןייק ןערהַאפ לָאז יטיק זַא
 .ריטרַאוװק ַא ןעכוז

 איוו ,טהעטשרַאפ רהיא איוו טוהט ,ןיטסריפ ,טינ ךַאז ןייק סייוו ךיא ---
 ,טרעפטנעענ רע טָאה -- טליוו דהיא

 .ןעביילקרעבירא ךיז טלָאז רחיא ןעוו ןעסילשעב רעבָא ךָאד ףרַאד ןעמ ---
 -אילימ ןערָאבעג ןרעוו סע זַא ,זיולב סייוו ךיא .טינ ךילקריוו סייוו ךיא --

 ...,לֶאז עשזיסָאװ רַאפ ...,םיריוטקָאד ןהָא ןוא אווקסָאמ ןהָא רעדניק ןענ
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 ...יֹוזַא ביוא ,ונ ---
 .טגנַאלרעפ יטיס איוו ןייז לָאז ,ןיינ ---
 טסליוװ עֶשז-סָאװ ! ןעדייר וצ סָאװ םעד ןעגעוו ָאטינ זיא ןיטיק טימ ---|

 -אג אילַאטַאנ זַא ןעפָארטעג רהָאיַאה טשרע טָאה טָא 4 ןעקערשנא איז לָאז ךיא אוד |
 - ,רַאשוקַא ןעטכעלש ַא רעביא טעּפדניק ןופ ןעברָאטשעג זיא אניציל

 טגָאזעג רע טָאה -- ןהָאט ךיא לעוו ױזַא ןעסייה טעוװו רחיא איוו --

 .ךילסורדרעפ |
 טינ ךיז טָאה רע רעבָא ,ןעדייר ןעביוהעגנָא םהיא וצ טָאה ןיטסריפ איד

 . ,םהענעגנַאנוא ןעוועג םהיא ןענייז דייר סניטסריפ איד ?הָאוובֶא ןוא ,טרעהעגוצ
 -עג טינ טייקזייב ןייז ןוא גנומיטש עטכעלש עגיטציא ןייז זיא ןעגעווטסעד ןופ

 ןעבעל ךיז טוהט סע סָאװ ןעהעזעג טָאה רע סָאװ ןופרעד רונ ,םעד תמחמ ןעוו
 | | .רַאװאטאק

 אקנעסאוו איוו גידנעהעז טכַארטעג רע טָאה ,"ךילנעמנוא יא טָאד ,ןיינ)

 טימ גידנענייש ךערּפשענ ַא רהיא טימ טרהיפ ןוא יטיק וצ טגייבעגוצ ךיז טָאה
 ןוא טיור ןערָאװעג זיא איז איוו ןעהעזעג טָאה רע ןוא ,לעכיימש םענהעש ןייז
 | | | | ,גיהורנוא

 קילב ןייז ןיא ױזַא ןוא ,סעניירנוא סעּפע ןעוועג זיא עזָאּפ סאקנעסאוו ןיא
 ס'יטיק ןיא וליפא סעניירנוא סעּפע ןעהעזעג טָאה ןיוועל ןוא ,לעכיימש ןייז ןיא ןוא
 רעד ןעשָאלרַאפ רעדיוו ךיז טָאה ןעגיוא ענייז ןיא ןוא .קילב רהיא ןיא ןוא עזַאּפ
 טלָאװ רע איוו טלהיפעג רע טָאה !רעטסעגרָאפ איוו ױזַא רעדיוו ; קילב רעגיטכיל

 ןוא טייקגיהור ןייז ןופ ,קילג ןייו ןופ ךיוה רעד ןופ ןערָאװעג טרעדיײלשעגבָארַא

 ,גנוגירדעינרע ןוא טייקזייב ןופ ,גולפייווצרעפ .ןופ דנורגבא ןַא ןיא ,עדריוו ןייז ןופ

 ,ןערָאװעג טסַאהרעפ עֶלַא םהיא ןענייז רעדיוו

 -עג גָאז א רע טָאה --- ןיטסריפ ,טליוו רהיא איוו ױזַא .ךָאד טוהט זיא ---

 | .רַאוװאמאס םוצ ןיהַא טקוקעגמוא רעדיוו ךיז טָאה ןוא ןהָאט

 גָאז ַא גידנעלציוו םהיא טָאה -- !לעטיה ס'ךאמאנאמ זיא רעווש ---
 - -עג ןייז ףיוא זיולב טינ םינּפַא גידנעטיידנַא ,שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןהָאטעג

 - ןַאּפעטס עכלעוו ,טייקגיהורנוא ןייז ףיוא ךיוא רונ ,ןיטסריפ רעד טימ ךערּפש

 .יללאד ,טנייה טסיב אוד טעּפש איוו --- טקרעמַאב טָאה שטיוועידַאק ןַא

 אקנעסאוו .אנווָארדנַאסקעלַא איראד וצ טקוקעגמוא טציא ךיז ןעבָאה עלַא

 "וצ רעטייוו ְךיִז טָאה ןוא טגיינרעפ סָאװטע ךיז טָאה ,ןהָאטעג ביוה ַא ךיז טָאה

 | .גנולצולּפ סעּפע ךיז גידנעכַאלוצ ,ןיטיק טימ טרער
 ןוא ןעפַאלשעג טכעלש טָאה איז ,טרעטַאמרעפ ַאשַאמ טָאה ךימ ---

 | ,יללאד טרעפטנעעג טָאה -- ענזירּפַאק רהעז סעּפע טנייה זיא

 | ןיקסווַאֿפסעװ ןוא יטיק ןעשיווצ ןעדנוברעפ ךיז טָאה סָאװ ךערּפשענ סָאד

 -קעווַא ןעבעל רעד ןָאק יצ םעד ןעגעוו .ןוא ץ'ַאננַא ןעגעוו ןעוועג רעדיוו זיא

 ןיטיק .ןעדנעטשמוא עכילטפַאשלעזעג איד רעדייא רעכעה ןערעו טלעטשענ

 ןעדייל טנַאקעג טינ טָאה איז ; םהענעגנַאנוא רהעז ןעוועג ךערּפשעג סָאד זיא

 -סעוו ןעכלעוו טימ ,ןָאט םעד טינ ןוא ךערּפשעג םעד ןופ טלַאהניא םעד טינ

 טסואוועג טָאה איז זַא ְךָאנ טרפב ןוא ,טרחיפעג ךערּפשעג םעד טָאה יקסווַאל
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 ןוא גידלושנוא וצ ןעוועג ןיא איז רעבָא .ןַאפ רחיא ףיוא טקריוו סָאד איוו
 -סױרַא טינ וליפא רעדא ךערּפשעג םעד ןעקַאחבַא ןענָאק לָאז איז זַא ,ךאפנייא
 רעגנוי רעניזָאד רעד סָאו ,םעד ןופ טייהנעדעירפוצ עכילרעסיוא איד ןעזייוו
 סע איו טלָאװעג טָאה איז .טײקמַאזקרעמפיוא ?עיפ ױזַא רהיא טלהָאצ שנעמ
 יִצ סָאד איו טסואוועג טינ רעבָא סָאה איז ,ךערּפשענ םעד ןעצריקבא זיא

 .ןהָאט

 ןופ סָאד טעוװ ,ןָאהט טינ סָאד לָאז איז איוו זא ,טסואוועגנ טָאה איז
 "כעלש ֹוצ ןערעו טשטייטרעפ אמתסקמ ןוא ןערעוו טקרעמעב ךיילג ןַאמס רהיא
 ,ןַאשַאמ טלהעפ סָאװ ,ןיללאד ןָאהטעג נערפ .א טָאה איז ןעוו ,ךילקריוו ןוא .ןעט'
 גידנעטרַאװ ,יללאד ףיוא גיטלינכיילנ טקוקעג השעמ תעשב טָאה אקנעכאוו ןוא

 -עווש ייווצ איד ןעשיווצ סעומש רענילייוטנַאל רעד ןענידנע ךיז טעוו סע ןעוי

 סלַא ,ךילריטַאנ טינ סלַא ןעניוועל רַאפ ןעזיוועגסיוא עגארפ סיטיק טָאה ,רעטס
 ,טייקטלעטשרַאפ ערטיכ ַא סעטע

 גערפ א טאה --+ - ? ךעלמעווש ךאנ ןערהָאפ טנייה רימ ןעלעוו ,סָאװ --
 | ,יללאד ןָאהטענ

 טגָאזעג טָאה -- ןערהָאפ ךיוא לע ךיא ,ךילקריוו ,ןעדהָאפ רימָאל --- |

 גערפ א טלעוועג ןעגעוו טייקכילפעה ןופ .טָאה איז .ןערָאװעג טיור זיא ןוא ,יטיק
 -- .טגערפעג טינ רעבָא טָאה איז ,ןערהָאפטימ רע טעװ וצ ןַאקנעקַאװ ןָאהט
 ַא איוו ,ןַאמ םעד ןָאהטענ גערפ א איז טָאה -- ? ַאיטסָאק ,אוד טסהעג ןיהואוו

 -ָאלשטנע טימ ויא ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה רע איוו גידנעהעז ,עטגידלושרעפ

 ןופ קורדסיוא רעטנידלושרעפ רעד .רהיא ייברעפ ןעננַאנענייברעפ טירט ענעס
 .טכַאדרעפ ןייז טגיטעטשעב םהיא רַאפ טָאה םינּפ רהיא

 ךיא ןעוו ,רעהא ןערהָאפוצ ןעמוקעג זיא טסינישַאמ רעד ,העג ךיא --
 טנַאזעג רע טָאה -- ןעהעזעג טינ ְךָאנ םהיא בָאה ךיא ןוא ןעוועג טינ ןיב
 | .רהיא ףיוא גידנעקוק טינ

 טאהעג טייצ טינ ךָאנ רעבָא טָאה רע ,ןעטנוא ןעגנַאגעגבָארא זיא רע
 : טירט עטנַאקעב ס'יורפ ןייז טרעהרעד טָאה רע איוו ,טעניבַאק ןופ ןעהעגסיורא
 .םחיא וצ ןעגנַאגעג לענש גיטכיזרָאפנוא זיא איִז

 ןענייז רימ --- ןעקורט טגָאזעג רהיא רע טָאה -- ? ריד טימ זיא סָאוו ---
 .טניטפעשאב

 ןעשטייד םעד וצ טעדנעוועג ךיז איז טָאה -- רימ טגידלושטנע -
 .ןַאמ ןיימ ןעגָאז רעטרעוו עכילטע זיולב ףרַאד ךיא -- טכינישַאמ

 : טגָאזעג םהיא טָאה ןיוועל רעבָא ,ןעהעגסיורא טלָאװעג טָאה שטייד רעד
 | .טינ ךיז טגיהורנואעב ---
 שטייד רעד ןָאהטעג גערפ א טָאה -- 4 יירד םוא בא טהעג גוצ רעד --

 | ,ןעגיטעּפשרעפ ןעלעוו טינ טלָאװ ךדיא --

 רעד טימ סיורא ןיילא ןיא ןוא טרעפטנעעג טינ םהיא טָאה ןיוועל
 ,יֹורפ

 ףיוא ןָאהטעג גערפ א רע טָאה -- ? ןענָאז ריס רהיא טליוװ סָאװ ,ונ --
 .שיזיוצנארפ
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 יעהעז טלעוועג טינ טָאה ןוא טכיזעג רהיא ףיוא טקוקעג טינ טָאה רע

 ,ןעגָאלשעגרעדינ זיא םינּפ רהיא איו ןוא ,ענַאל רהיא ןיא ,טרעטיצ איז איו
 ,ןעבעל וצ ךילנעמנוא ךָאד זיא ױזַא זַא ,ןענָאז ?יו ךיא . . . ךיא --

 ,טדערעגסיױרַא איז טָאה -- . . . שינרעטַאמ ַא ךָאד זיא סָאד זַא
 סעכ טימ ןָאהטעג גָאז א רע טָאה -- טעפוב ןיא ןעשנעמ ןענייז ָאד -- |

 ,סענעצס ןייק טינ טכַאמ ---
 | ! רעהַא ןהעג ריִמָאל ,ונ ---

 -נײרַא טלעוועג טָאה יטיק .רעמיצ-סגנַאנכרוד ןיא ןענַאטשענג ןענייז ייז

 טָאה ןוא ןירעדנעלגנע איד ןעסעזעג זיא טרָאד רעבָא ,רעמיצ ןעמייווצ ןיא ןהענ
 | .ןאינאט טימ טנרעלענ

 ! ןעטראג ןיא ןהעגניירַא רימָאל ןַאד ,ונ =-
 "עג טָאה סָאװ ,רעױּפ ַא ףיוא ןעסיוטשעגנָא ךיז ייז ןעבָאה ןעטראג ןיא

 טהעז רעױּפ רעד סָאװ םעד ןענעוו ןיוש גידנעטכארט טינ .געוו םעד טגינייר

 איוו סיוא עדייב ןעהעז ייז סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ ,םינּפ ןעטנייוורעפ רהיא

 -נַאגעג טירט עלענש טימ ייז ןענייז ,קילגנוא ןַא ןופ ןעפיולטנַא עכלעוו ןעשנעמ
 רענייא ןערעכיזרעפ ןוא ןעדיירסיוא ךיז ןעזומ ייז זַא גידנעלהיפ ,סטרעוורָאפ ןעג
 / ןופ ךיז ןעיירפעב ןוא ,עלייוו ַא ,ךיז רַאפ ןיילַא ,ןעמַאזוצ ןייז ,ןעטייווצ םעד
 | .טלהיפענ עדייב ןעבָאה ייז סָאוװ ,גנונינייּפ איד

 ךיא !לאווק א ךָאד ןיא סָאד !ךילגעמ טינ ךָאד זיא ןעבעל ױזַא ---

 -רע- ךילדנע ןעבָאה ייז ןעוו ,טנָאועג איז טָאה -- ! סָאװ רַאפ .טסדייל וד ,דייל

 .עעיא רעוואּפיל רעד ןופ לעקניוו ן'פיוא לעקנייב ןעטרעדנוזעגבָא ןַא וצ ךיז ןעבילק

 סעכלעזַא סעּפע ןעוועג ןָאט ןייז ןיא זיא :ךאז ןייא רימ גָאז אוד רעבָא --
 -נעהעטש ,טדערעג רע טָאה -- ? סעדנענירעדינרע ךילקערש ,סענידנעטשנַאנוא
 וצ ןעטסיופ איד טימ ,טכַאניײב ןאד איוו עֶזָאּפ רעבלעזרעד ןיא רהיא רַאפ גיד
 | : .טסורב ןייז וצ טקירדעג

 ,רעבָא -- עמיטש רעגירעטיצ ַא טימ טרעפטנעעג איז טָאה -- ַאי --
  .בָאה ךיא ?נידלוש טינ רעבָא ךָאד ןיב ךיא זַא ,טינ ןעד אוד טסהעז ,ַאיטסָאק

 -נעמ עניזָאד איד רעבָא ...זַא ,ןָאט אזַא ןעדנעוונָא טלָאװעג ןא הירפ-רעד-ןיא ןופ
 ! ןעוועג עדייב ןענייז רימ ךילקילנ איוו ?רעהַא ןעמוקעג רע זיא סָאװ וצ ...ןעש
 רהיא ןעביוהעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעצכולש ןופ עטקיטשעג ַא ,טדערעג איז טָאה ---
 .רעּפרעק םענערָאװעג ?ופ ןעצנַאג

 ןענייז ייז איוו רעהירפ ןעהעזעג רעטרעדנואוורעפ ַא טָאה רענטרעג רעד

 ןעהעזעג טָאה רע ןוא ,טגָאיעג טינ ייז ךָאנ ךיז טָאה רענייק ?הָאוובָא ,ןעפַאלעג

 עדנעניש טימ ,עטגיהורעב זיוחה ןיא טרהעקענקירוצ ךיז ןעבָאה ייז איוו טציא

 .רע'םינּפ
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 ,ןרעמיצ עטשרעביוא איד ןיא יורפ ןייז טיילנעב טָאה רע איוו םעד ךָאנ

 ןהיא ןופ ,אנווארדנַאסקעלַא איראד .גנולייהטבַא סיללאד ןיא קעװַא ןיוועל זיא
 -יצ ץרעכיא ןעגנַאנעגמֹורַא יא איז .סורדרעפ סיורג ןיא ןעוועג טנייה ןיא ,טייו

 -עג זיא עכלעוו ,עלעדיימ רענידנענייוו רהיא ףיוא טרעזייבעג ךיז טָאה יוא רעט

 ,לעקניוו ןיִא ,ענַאטש
 ןעסע ןוא ,לעקניוו ןיא ןהעטש ױזַא ריס אוד טסעוװ גָאט ןעצנַאג ַא --

 ,ןעהעזנָא טינ אוד טסעװ עּכוּפ ןייא ןייק ןוא ,ןיילַא ענייא ,רעדנוזעב אוד טכיוו
 -עג ץְלֵא רעטומ איד טָאה -- ןעהענ טינ ריד ךיא לעוװ דיילק עיינ ןייק ןוא

 סָאד ,ןיינ -- ןעפארטשעכ איז ןָאק איז ךָאנ סָאװ טימ גידנעסיוו טינ ,ט'חנעט

 ,ןיוועל ןעדנעמוקניירַא םוצ טעדנעוװעג ךיז איז טָאה !עלעדיימס עטכעלש א זיא
 ןעטייהנעגעלעגנַא ענייז ןעגעוו ןעהטארעב טלָאװעג רהיא טימ ךיז טָאה רעכלעוו
 ,.לעמור םוצ ןעפַארטעג טינ ָאד טָאה רע סָאװ טקניירקענ ןעוועג זיא ןוא

 ןָאק ךיא ,ַא ,טרָאד ןוא ,ענילאמ איד ןיא קעוַא ןעשירג טימ ויא איז ---
 .ןָאהטענבָא טרָאד ןעבָאה 'ייז סָאװ ןעלהעצרעד טינ ךייא וליפַא רָאו

 -ירג טימ איז סָאװ ,טלהעצרעד םהיא טָאה אנוואדדנַאסקעלַא איראד ןוא
 | | .טרהיפרַאפ טרָאד ןעבָאה ן"ַאש

 רַאפ ןיוועל ןעמונעגנָא ךיז טָאה -- 3 סנױזַא טרָאד זיא סָאװ רעכָא ---
 זיולב ןיא סָאד ,טייהנעברַאדרעפ ןייק טינ הלילח זיא סָאד -- רעטגידניזרעפ רעד

 .רעטומ איד טניהורעב רע טָאה -- 53 הנכס איד ןיא סָאװ ,יירעפיטש עכַאפניינ
 ;ערפ ַא םהיא טָאה -- 4 ןעגָארטוצ ױזַא סעטע אוד וטסיב סָאװ ןוא --

 ? ןעוועג אוד טסיב ואוו -- יללאד ןָאדטעג
 ןיוש ךיז ןעבָאה רימ .ן'יטיק טימ ןעטראנ ןיא ןעגנאנעגמורא ןיב ךיא ---

 .ןערהָאפוצ ןעמוקעג ויא אוויטס טניז . . . טניז טגירקוצ להָאמ ןעטייווצ םוצ

 ןעגידנעטשרעפ ,ןענולק ַא טימ ןָאהטעג קוק ַא םהיא ףיוא טָאה יללאד
 ,קילב

 -ענ ןעד זיא ,ןעצרַאה ןפיוא דנַאה איד גידנעגײלפיורַא ,רימ גָאז ,ונ --
 סעּפע ןעררעה ןעניזָאד םעד ןופ דייר איד ןיא רונ ,דייר סיטיק ןיא טינ ...ןעװ
 -יילעב ,ךילקערש רונ ,םהענעגנאנוא טינ ,םהענעגנאנוא ןייז ןָאק סָאװ ,ןָאס ַאזט
 ןאמ א ראפ גידנעגיד

 יניוו ןיא טרָאד העטש ,העטש ...ןעגָאז ריד ךיא לָאז איוו ,טסייה סָאד ---
 רעד טָאה עכלעוו ,ןַאשַאמ וצ ןָאהטעג רהעק ַא לייוורעד ךיז איז טָאה -- ! לעק
 -ענ רהעק ַא ןיוש ךיז טָאה איז ןוא םינּפ סרעטוכ רעד ףיוא לעכיימש ַא ןעהעז
 רע זַא ,טנָא ענ טלָאװ גנוניימ עכילטפַאש;עזעג איד ,טסייה סָאד -- ןַאהכ
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 ןּוא רעגנוי ַא וצ ךיז ןעלרי נח .ןעשנעכ עגנוי ע;ַא ךיז ןערהיפ סע איו ,ךיז טרהיפ

 ,טלעביימשעג ךיז ןעלהיפ ןופרעד רונ ןָאק טפאשלעזעג ןופ ןַאמ ַא ,עמַאד רעשּפיה

 ךָאד טסָאה אוד רעבָא -- ןיוועל טגָאזעג גירעיורט טָאה -- אי אי ---

 ? טקרעמַאב

 רימ סָאד טָאה רע .טקרעמַאב ךיוא טָאה ַאוויטס רונ ,ךיא זיולב טינ ---

 .עעהט םעד ךָאנ ךיילג טגָאזעג

 = זעגַאיסױרַא םהיא לעוו ךיא .גיהור ךיא ןיב טציא ,טונ זיא ןַאד --

 .ןיוועל טגָאזעג טָאה

 יירשעג א ענעקָארשוצ ַא טָאה --- ? בָארַא ןעניז ןופ אוד טסיב ,סָאיו --- =

 "עג איז טָאה -- ! ךָאד קניידַאב ,איטסאק ,אוד טסדער סָאװ --- יללַאד ןָאהטענ

 רע .ןעוויטכ ןעגָאז רעסעב ךיא לעװ טסליוו אוד ביוא ,ןיינ --- .גודנעכַאל טגָאז

 ,טסעג טסעטרַאוװרע אור זַא ,ןעגָאז ןָאק ןעמ .קירוצ ןערהיפקעוַא םהיא טעוו

 .זיוה רעזנוא רַאפ רעניסַאּפ ןייק טינ רע זיא ןיײמעגלַא ןיא |

 .ןילַא סָאד לע ךיא ,ןיינ ,ןיינ ---

 | 3 ןעגירקוצ םהיא טימ ךיז טסעוו אוד ---

 -- דיירפ ןעפַאשרעפ רונ סָאד טעוװ רימ .ןָא טינ ףיז טביוה סע ---

 רהיא עהייצרעפ ,ונ -- טצנעלגעג ןעבָאה ןעגיוא ענייז ןוא ןיוועל טגָאזעג טָאה

 רעטומ איד ןעטעבעגנייא רע טָאה -- ןעפיטש טינ רהעמ טעוװ איז ,יללאד ,ןיוש

 .ן'יקסוואלסעוו ןעכוזבָא קעװַא זיא רע ןוא .עלעדיימ רעטפיטשרעפ רעד רַאפ

 ןעמ זַא ,ןעסייהעג לייוורעד רע טָאה רעמיצ-רעדָאפ םעד גידנעהעגכרוד |

 .ןָאיצַאטס ןהַאבנעזייא רעד וצ ןעדהָאפ וצ ףיוא עקסַאילַאק ַא ַא ןענַאּפש לָאז

 | טרעפטנעעג טָאה -- ןערָאסער איד ןעטכענ ןעכָארבוצ ךיז ןעבָאה סע -- |

 .ןעטכיררעפ ףרַאד ןעמ --- ייקַאל רעד

 { טסַאג רעד זיא ואוו .לענש רעבָא ,סַאטנַארַאט ַא ןענַאּפש סייה ,ונ ---

 .רעמיצ רעייז ןיא קעװַא ןענייז ייז ---

 -טמהענוצ רע איוו ,רעמיצ ןיא ךיז ייב ןאקנעסאוו ןענופעג טָאה ןיוועל

 .ןעטייר ןהעג ןענַאק וצ ףיוא רעדיילק-טייר ענייז טכערוצ טכַאמ ןוא ןעכַאז ענייז

 אקנעסאוו רעדָא םינּפ סניוועל ןופ ןענעקרעד וצ ןעוועג סנױזַא סעּפע זיא |

 ,טעדנעװעגנָא טָאה רע עכלעוו ךעלד'ןח איד זַא טלהיפרעד סעּפע טָאה ןייֵלַא

 סעּפע זיא רע רעבָא ,עילימַאפ רעגיזָאד רעד ןיא גיסַאּפנוא ץנַאג ןעוועג ןענייז

 .ןעמוקעגניירַא זיא ןיוועל ןעוו טייהנעגעלרעפ ןיא ןערָאװעג

 ? ןעטייר םוצ ןָא ױזַא ךיז רהיא טוהט ---

 .טָאה ןוא אקנעסאוו טגָאזעג טָאה -- רענייר סיוא טמוק ױזַא ,ַאי --

 ןעליּפשרעּפ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא להוטש א ףיוא סופ עטעפ ןייז טלעטשעגקעווַא

 .גיהטומטוג גידנעלכיימש ,סעקוועילַאֿכ ענרעדעל איד

 סעּפע טָאה ןעניוועל ןוא ,לרעק רעליואוו ַא זיא רע זַא ,טינ לעפייווצ ןייק

 טקרעמַאב טָאה רע ןעוו ,זיוה ןופ תיבה לעב סלַא ןיילַא ךיז ףיוא ןעסָארדרעּפ

 -יוהוצנָא איוו טכואוועג טינ טָאה רע .םינּפ ס'אקנעסַאװ ןיא טייקדלימ ַא סעּפע

 -יוהעגנָא טָאה ןוא ןעקעטש םענעכָארבוצ לעקיטש ַא ןעביוהעגפיוא טָאה רע .ןעב

 : גידנעגָאז ,םהיא ןעכערב וצ רעטייוו ןעב
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 ְךיז טָאה ,ןערָאװעג ןעניװשנַא ןיא רע ןוא -- טלעװעג בָאה ךיא ---
 ןוא ןעמוקעגרַאפ ןיא סָאװ ,סעֶלַא ףיוא ןוא יטיק ףיוא טנהָאמרעד דלַאב רעבָא

 .ןעגעו טרעייא ןופ ןענַאּפש ןעסייהעגנ בָאה ךיא -- טגָאזעג ןעסָאלשטנע טָאה |
 -רעדגואוורעפ ַא אקנעסאוו ןעביוהעגנָא טָאה -- ? איוו ,טסייה סָאד --

 ? ןערהָאפ ןעד ןיהָאו -- רעטרעמ
 יירעיורט טָאה -- ןהאבנעזייא םוצ ןערהָאפ טלָאז רהיא ,ךייא רַאפ ---

 .ןעקעטש םענעכָארבוצ ןופ גערב םעד גידנעּפיצש ,ןיוועל טגָאזעג
 . 4 טריסַאּפ סָאװ טָאה רעדָא קעװַא ןעד טרהָאפ רהיא ---

 ןיוועל טגָאזעג טָאה -- טסעג טרַאװרע ךיא זַא ,טריסַאּפ טָאה סע --

 -- ןעקעטש גערב ןופ ךעלקיטש ענעכָארבוצ איד גידנעסייר רעלענש ץלַא
 ךייא טעב ךיא רונ ,טסעג ןייק טינ טרָאװרע ךיא ןוא טריסַאּפ טינ ךַאז ןייק טָאה

 רהיא איוו טייקכילפעהנוא ןיימ ןעשטייטרעפ ךיז טנָאק רהיא .ןערהָאפקעװַא
 ,.טליוו

 .טכיילנעגסיוא ךיז טָאה אקנעסַאװ

 טימ טנַאזעג רע טָאה -- ןערהעלקרע וצ ריס ךייא טענ ךיא --
 | | ,ךילדנע גידנעהעטשרַאפ ,עדריוו רעצלָאטש

 .ךָאנ טינ רעסעב ךיז טנערפ רהיא ןוא ןערהעלקרע טינ ךייא ןָאק ךיא ---

 ןיא ןעוועג ןיוש ןענייז ןעקעטש ןופ ןעגערב ענעטלאּפשוצ איד איו ױזַא
 -ירוצ טָאה ןוא גערב ןופ ןעטייז עדייב טּפאכעגנָא ןיוועל טָאה ,טּפוצוצ ןעצנַאג

 סָאװ ,טפלעה ןייא דנַאה ן'טימ גידנעּפַאכרעטנוא טפלעה ןיא ןעקעטש םעד ןעס
 יי .ןעלַאפבָארַא םייב ןעטלַאהעג טָאה

 ילעוו ןעלוקסומ עניבלעזיד ,דנעה עגיזָאד איד ןופ ןעהעזנָא סָאד םינּפא
 :עניועל טימ גידנעכַאמ .טּפאטעגנָא ןײלַא הירפ רעד ןיא טנייה טָאה רע עכ

 טנייצרעביא ןעבָאה ,עמיטש עליטש ןוא ןעניוא עגיצנַאלג איד ןוא ,קיטסַאנמיג |
 | | ,רעטרעוו רעדייא רהעמ ןאקנעסאוו

 -םַארעפ טימ טָאה ,ןעלסקַא איד טימ ןָאהטעג שטעווק ַא טָאה אקנעסאוו
 : גירנעגערפ ,טגיינרעפ ךיז טָאה ןוא ןָאהטענ לעכיימש ַא גנוט

 ? ן'יקסנאלבא ןעהעז ךיא געמ ---

 טינ ןעניוועל ןעבָאה לעכיימש רעד ןוא ןעלסקַא איד טימ ןעקירד סָאד
 -עג טכארט א טָאה "?ןָאהט וצ רהעמ ןעביילב םהיא ןָאק סָאװ,, :טכארבעגפיוא
 | .ןיוועל ןָאהט

 .ןעקיש ךיילנ םהיא ךייא לעװ ךיא ---

 -רַא ןַאּפעטס ןָאהטענ גָאז ַא טָאה -- ! ןניזנוא ןַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ---
 םהיא טביירט ןעמ זַא ,רניירפ ןייז ןופ טסיוורעד ךיז טָאה רע ןעוו ,שטיוועידַאק
 ,טריצַאּפשעג טָאה רע ואוו ,ןעטראג ןיא ןעניוועל גידנעכוזפיוא ןוא .זיוה ןופ סױרַא
 רַאפ סָאװ -- : ןָאהטעג גערפ ַא רע טָאה ,ןערהָאפבָא סטסַאג םעד היוא גידנעטרַאוו
 ןיד ךיז טָאה סָאװ !ךילרעכעל ךָאד ןיא סָאד ?ןעסיבעגנייא ךיד טָאה גילפ ַא
 . שנעמ רעגנוי ַא ןעוו ,ןעטכוד טנַאקעג

 ךָאנ טָאה ןעניוועל ןעסיבעגנייא טָאה גילפ איד ואוו ,ץַאלּפ רעד רעבָא

 טָאה שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןעוו ןערָאװעג ךיילב זיא רע םודאוו ,ןָאהטעג העי
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 : - - אנינעראק אננא

 "םיא טימ םהיא טָאה רע ןוא ,עכַאזרוא איד ןערהעלקרע םהיא לאז רע טלעוועג |

 - | | : ןענָאלשענרעביא טעט

 ןָאק ךיא !ןעכאזרוא ןייק ןופ ןעגנורהעלקרע ענייק ,ךיד טעב ךיא -- |

 ,ןיימ ךיא רעבָא .םהיא רַאפ ןוא ריד רַאפ רהעז ךימ טסירדרַאפ סע !טינ שרעדנַא

 ןוא רימ ןוא ,ןעצרעמש ןייק ןעכַאזרוארעפ טינ ןערהָאּפבָא סָאד טעװ םהיא זַא

 .םהענעגנַאנוא טייהנעזעװנַא ןייז זיא יורפ ןיימ |

 | | . גנוגידיילעב א םהיא רַאפ ךָאד ןיא סָאד רעבָא ---

 ךיא ןוא !ננוגינייּפ ַא יא ,גנוגידיילעב ַא יא סָאד זיא רימ רַאפ ןוא --

 ! !עדייל ןופרעד ףרַאד ךיא סָאװ רַאפ טינ העז ךיא ןוא גידלושנוא ץנַאג ןיב

 | - 1 טרַאװרע טינ ריד ןופ ןיוש ךיא בָאה סָאד ,ונ --ה

 רעד ןיא קעװַא זיא ןוא םהיא ןופ טרהעקעגקעװַא לענש ךיז טָאה ןיוועֿפ

 .קירוצ ןוא ןיהַא ןהעגוצמוא טצעזעגטרָאפ טָאה ןוא עעלַא רעד ןופ שינעפעיט

 ןעהעזרעד טָאה ןוא סאטנאראט ןופ רעדורעג סָאד טרעהרעד רע טָאה דלַאכ

 ןיא ייה עטעבעגרעטנוא איד ףיוא גידנעציז אקנעסאוו איוו ,רעמיוב איד ןעשיווצי

 רעד ייברעפ ןערהָאפעגכרוד זיא ,עלעטיה עשידנעלטָאש ןייז טימ סאטנאראמ

 .עעלַא
| | 

 ןיא ייקאל רעד ןעוו ןיוועל ןהָאטעג טכַארט ַא טאה "? סָאד זיא סָאװ;

 'עג זיא סָאד .סאטנאראט םעד טלעטשעגבא טָאה ןוא ןיוה ןופ ןעפָאלעגסױרַא

 רעד .ןעסעגרעפ ןעצנַאג ןיא טָאה ןיוועל ןעכלעוו ףיוא ,טסינישַאמ ןעגעוו ןעוֶי

 ,ןעקסוואלסעוו טגָאזעג סעּפע טָאה סאטנאראט םוצ ןעפַאלעגוצ זיא טסינישַאמ

 .ײקעװַא ןעמַאזוצ ןענייז ייז ןוא סאטנאראט ןיא טצעזעגניירַא ךָאנרעד ךיז טָאה

 | .ןערהָאפעג

 .-פיוא דילקערש ןעוועג ןענייז ןיטסריפ איד ןוא שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס

 טינ טלהיפעג ךיוא ךיז טָאה ןיילַא רע ןוא .גנולדנאה ס'ןיוועל ןעגעג טכַארבענ

 יַאב ןוא גידלוש סיואכרוד ךיוא רונ ,דַארג ןעטסכעה םוצ ןיב ךילרעכעל רונ

 -ילעגכרוד ןעבָאה יורפ ןייז ןוא רע סָאװ טנַאמרעד רעבָא ךיז טָאה רע .טמהעש

 רע טעװ להאמַא ךָאנ ןעפערט לָאז סע ןעוו זַא ,טגָאזעג ןילַא ךיז טָאה ,ןעט -

 | יה | .ןָאהט ױזַא רעדיוו

 -בעל ךילנהעוועגנוא ןערָאװעג דנעבא וצ עלא ןענייז ףיורעד גידנעקוק טינ

 ןעניוועל טָאה עכלעוו ,ןיטסריפ רעד ןופ םהַאנסיוא רעד טימ ,ךעלהערפ ןוא טפַאה

 איו סלהיפעג עלא ךיז ןעבָאה ייז ; גנולדנַאה ןייז ראפ ןעהייצרעפ טנַאקעג טינ

 .ענעסקאוורע איוו רעדָא ,ףארטש א ןעמוקעגכָא ןענייז ייז איוו .םעד ךָאנ רעדניק

 ןעגעו ןעמ טָאה דנעבא ןיא זא יוזא ,עמחַאנפיוא רעלעיציפַא רערעווש א ךָאנ

 ןוא .גנוריסַאּפ רעטלַא ןַא ןעגעוו איוו טדערעג ןערעוו טגָאיעגסיױרא ס'אקנעסאוו

 יָאק ןענָאק וצ טייקגיהעפ איד טנע'שרי'עג רעטָאפ םעד ןופ טָאה עכלעוו ,יללאד

 ּךיז ןעטלַאה וצ ן'אקנעראוו ןעגנואווצעג טָאה ,גנולהעצרע ןַא ןעבענרעביא שימ

 -רעביא להָאמ ןעטרעפ ןוא ןעטירד םוצ סָאה איז ןעוו ,ןעכאל ןופ ןעטייז איד ראפ

 םעד רַאפ ךעלעדנעב ןעטיירגוצ טלָאװעג טָאה איז סָאװ-רונ איו ,טלהעצרעד

 ןערעווש םעד ןופ רעדער איד ןרעדור סע איו גנולצולּפ טרעהרעד איז טשרע ,טסַאג

 שידנעלטאש ןייז טימ ,אקנעסאוו ןיילַא --- ?רעוו ןיא ןעגָאװ ןיא ןוא ..ןעגָאװ
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 אנינעראק אננא

 ןיא ןעטייר םוצ סעקוועילאכ ענרעדעל איד טימ ,ןעסנַאמָאר איד טימ ,עלעטיה
 .ייה איד ףיוא טציז

 ,ןיינ ! עטעראק א ןענַאּפשנייא ןעסייה סנעטסנינייוו אוד טסלָאװ ---
 אמתסמ ,רימ ךיא קנייד ,ונ "! העטש ,טראוו, ; ךיא רעה ךָאנרעד ןוא .טינ אקוד
 קעווא םהיא ןעבעל רָאנ ךיז טצעז סע ,העז ךיא .םהיא ףיוא ןעגָארקעג תונמחר ןיוש
 -נעב עניימ ןעלאפרעפ . . טרחיפעגנקעווַא ייז טָאה ןעמ ןוא ,שטייט רעבָארג רעד

 | ..! ךעלעד

0 

 -ענ ןיא ןוא טכיזבא רהיא טרהיפעגסיוא טָאה אנווָארדנַאסקעלַא איראד
 שפנ-תמגע ןעפַאשרעפ ךיז טלָאװעג טינ רהעז טָאה רהיא .ןאננא ןעכוזעב ןערהָאפ
 טָאה איז ; םהענעגנאנוא ןאמ רהיא ןייז לָאז .סָאװ סעּפע ןה:גט ןוא רעטסעווש רעד
 -ַאה טינ ןעליוו ייז סָאװ טכער גידנעטשלאפ ןעבָאה סניוועק איד זא ,ןענַאטשרעּפ
 טנעכערעג טָאה ךיז ראפ ןיילא איז רעבָא ; ןיקסנארוו טימ אשמו עגמ ןייק ןעב
 ןענָאק ןעלהיפעג ערהיא זא ,רחיא ןעזייוו וצ ןוא ןאננא ייב ןייז וצ טכילפּפ א ראפ
 .ענאל רהיא ןופ גנורעדנע רעד ףיוא גידנעקוק טינ ,ןערעדנע טינ ךיז

 טָאה ,עזייר רעגיזָאד רעד ןיא סניוועל איד ןופ גיגנעהבָא ןייז וצ טינ םוא
 ןיוועל ןעוו רעבָא ,דרעפ ןעלעטשַאב ףרָאד ןיא טקישעג ַאנוװָארדנַאסקעלַא איראד
 ,ףרואווראפ טימ רהיא וצ ןיירא רע זיא ,טסואוורעד ןופרעד ךיז טָאה

 טכרהָאפ אוד סָאװ םהענעגנאנוא זיא רימ זא ,אוד טסנעכער סָאװ ראפ --
 רימ ךָאד זיא ןַאד ,םהענעגנַאנוא ןעוועג סָאד טלָאװ רימ וליפא ןעוו ןוא ? ןיהַא
 רע טָאה -- דרעפ עניימ ןעכיורבעג טינ טסליוו אוד סָאװ רעמהענעגנַאנוא ךָאנ
 -ָאלשעב טסעפ טסָאה אוד זא ,טנַאזעג טינ להָאמ ןייק רימ טסָאה אוד ---טגָאזעג
 ראפ םהענעגנאנוא סנעטשרע זיא ףרָאד ןיא ןערזוופ ןעגניד ןוא ,ןערהָאפ וצ ןעס
 -רעד טינ ךיד רעבָא ןעלעוו ,ןעמהעננא ךיז ןעלעוו ייז --- ךילכעזטּפױה ןוא ,רימ
 ,גנוקניירק ןייק ןעכַאזרוארעפ טינ רימ טסליוו אוד ביוא .דרעפ בָאה ךיא .ןערהיפ
 .דרעפ עניימ ףיוא רהָאּפ ןוא םהענ

 -עב םעד ןיא ןוא ,ןעמיטשנייא סזומעג טָאה ַאנװוָארדנַאסקעלַא איראד
 ןעוו טציא .דרעפ ראָאּפ ייווצ רהיא ראפ סיירגעגוצ ןיוועל טָאה גָאט ןעטמיטש
 ןערהיפוצבא יא ןיטכריפ רעדנערהָאפבָא רעד ראפ יא ןעוועג גיטיונ ןענייז דרעפ
 רעד טיול רעבָא ,רעווש ןעמוקעגסיוא עקאט ןעניוועל ראפ סָאד זיא ,ןירעשוקא איד
 איראד זַא ,ןעזָאלרעד טנַאקעג טינ רע טָאה טפַאשדניײרפ-טסַאנ ןופ טכילפמ
 ןופ דרעפ ןעגניד ןהעג זיוה ןיא םהיא ייב גידנענהָאװ לָאז אנווָארדנאסקעלא
 איד זַא ,טסואוועג רע טָאה םעד ץוח ַא .ןערהָאפ ץעגרע ףרַאד איז ןעוו ,ףרָאד
 ראפ ןענייז העיסנ רעניזָאד רעד ראפ רהיא ייב טעב ןעמ סָאװ לעבור גיצנאווצ
 -נעגעלרעפ עלעיצנַאנינ איד טלהיפענ טָאה ןיוועל ןוא ,גיטכיוו רהעז ןעוועג רהיא

 ,ענענייא ענייז איוו ,ךיז טניפענ אנווָארדנַאסקעלַא איראד עכלעוו ןיא ,טייה
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 אנינעראק אננא

 ךָאנ ןערהָאפעגסיױרא ַאנוװָארדנַאסקעלַא איראד זיא הצע ס'ניוועל טיול

 ןענייז דרעפ איד ,עמעווקעב א עקסאילאק איד ,טוג ןעוועג זיא געוו רעד .גָאטראפ
 -על ןעסעזעג רעשטוק םעד רעסיוא זיא סעלזָאק איד ףיוא ןוא ,ךַאלהערפ ןעפַאלעג
 -עננייא טָאה אנווָארדנַאסקעלַא איראד .ייקאל ַא טָאטשנא קישטשראטנאק סניוו

 רעד וצ ןערהָאפעגוצ זיא ןעמ ןעוו ,טשרע טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה ןוא טלעמערד
 | ,דרעפ איד ןענַאּפשרעביא טפרַאדעג טָאה ןעמ ואוו ,אינסכא

 ןעגיבלעז םעד ייב עעהט טימ ןעקנורטעגנָא ךיז טָאה איז איוו םעד ךָאנ

 זיא רע ןעוו ,טלעטשענבָא ךיז טָאה ןיוועל ןעכלעוו ייב ,רעיױּפ ןעש'תיבה-לעב
 טסעומשעגנָא ךיז טָאה איז איוו םעד ךָאנ ןוא ןיקסשזאיווס ןעכוזעב ןערהָאפעג
 ,יקסנארוו ףארג ןעגעוו רעיוּפ ןעטלַא םעד טיס ןוא רעדניק ןעגעוו ןעיורפ איד טיס
 ןהעצ רעגייז ַא אנווָארדנַאטקעלַא איראד זיא ,טביולעג רהעז טָאה רע ןעכלעוו
 | .רעטייוו ןערהָאפעגקעװא

 -ניק איד ןעגעוו גרָאז רעגידנעטש רעד רעביא איז טגעלפ םייה רעד ןיא
 ראפ טציא ןיוש ןעבָאה ראפרעד .ןעטכארט וצ טאהעג טייצ םינ ?הָאמ ןייק רעד

 -עג ענעטלַאהרעפ עֶלַא ךיז טפיוהעגפיונוצ עזייר רעגידנוטש-רעיפ רעד ןופ טייצ רעד
 איוו ,ןעבעל ןעצנַאג רהיא טכַארטעגרעביא טָאה איז ןוא ,ּפָאק רהיא ןיא ןעקנַאד
 .ןעטייז עלַא ןופ ןוא טכַארטעג טינ םעד ןעגעוו לעיט יוזא ?הָאמ ןייק ךָאנ טָאה איז
 .רַאברעדנָאז ןעמוקעגרָאפ ןעקנַאדעג עניזָאד איד ןענייז ןיילַא רהיא רַאפ

 !יטסריפ איד עכלעוו ףיוא ,רעדניק איד ןענעוו טכַארטעגנ איז טָאה טשרעוצ
 -מסעד ןופ ךיז טָאה איז ; ןעבעג וצ גנוטכַא ןעכָארּפשרעפ רהיא ןעבָאה יטיק ןוא
 יעפיטשוצ טינ רעדיוװ הלילח לָאז ַאשַאמ , .םעד ןענעוו קרַאטש טגיהורנואעב ןעגעוו
 טינ רונ ךיז לָאז יליל ןוא ,ןאשירג ןהָאט קירב ַא טינ הלילח לָאז דרעפ ַא ,דיז
 ןופ ןעגַארפ איד ךיז ןעבָאה ךָאנרעד רונ ."ןעגָאמ םעד רהעט ךָאנ ןעברַאדרעפ
 טָאה איז .טפנוקוצ רעטנעהָאנ רעד ןופ ןעגארפ טימ ןעטיברעפ טראוונעגעג רעד

 ןיא ריטראווק עיינ א ןעגניד רעטניוו וצ ףראד ןעמ איוו םעד ןעגעוו טכארטעג

 רערעטלע רעד ןעכַאמ ףרַאד ןעמ ןוא לָאז ןיא לעבעמ רעדנַא ףרַאד ןעמ ,עווקסָאמ
 ןעלעטשרָאפ ןעביוהעגנָא ְךיז רהיא ןעבָאה ךָאנרעד .לערעטופ עַײנ ַא רעטכָאט

 -נעמ רַאפ רעדניק איד ןעכַאמ טעוו איז איו : טפנוקוצ רערעטייוו ַא ןופ ןענַארפי
 רעבָא טכַארטעג איז טָאה -- סיוא ױזַא טינ ךָאנ טכַאמ ךַאלדיימ איד .ןעש

 . י 4 ךַאלגניא איד
 זיולב ךילגעמ ךָאד זיא סָאד רעבָא ,ןעשירג טימ טציא ןערהעל ךיא .,טוג , |

 -יטס ףיוא .רעדניק ןייק טינ ריובעג ןוא יירפ ןיילַא טציא ןיב ךיא לייוו רַאפרעד
 -סיוא רימ טעוװו סע .ךילדנעטשרעפטסבלעז ,סָאװ ָאטינ זיא ךיז ןעזָאלרעפ ןעוי

 ךיא ביוא רעבָא .ערעדנא ןופ ףליה רעד ךרוד ןעשנעמ ראפ ייז ןעכַאמ וצ ןעמוק
 -כיר טינ איוו ,קנַאדעג רעד ףיורא זיא רהיא ןוא ..."ןרעוו תרבועמ רעטייוו לאז

 ,הללק א ןערָאװעג טגיילעגפיורא זיא יורפ רעד ףיוא זַא,, ,ךורּפש רעד זיא סע גיט
 ---ןעגָארט רעבָא ,טשינראג זיא ןעריובעג , ."רעדניק ןעריובעג ץרעמש טימ לָאז איז
 -יארע ךיז טָאה איז ןוא ,טכַארטעג איז טָאה "שינעמוקבא ןא זיא סע סָאװ טָא
 איז ,דניק ןעטצעל רהיא ןופ טיוט רעד ןוא טפַאשרעננַאװש עטצעל רהיא טרענ
 נוי ַא טימ טָאהעג סָאװ-רונ טָאה איז סָאװ ךערּפשעג םעד טנהָאמרעד ךיז טָאה
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 טָאה איז ביוא לעבייוו סָאד ןהָאטעג גערפ ַא טאה איז .אינסכא רעד ףיוא לעבייוו
 : רעטנימ טרעפטנעעג ףיורעד רהיא טָאה ענעי ןוא רעדניק

 זסּפ רַאפ ,רהיא ןופ טכַאמעג יירפ טָאג טָאה ,עלעדיימ ןייא ןעוועג ---
 : .טגידרעעב איז

 -קעלַא איראד ןהָאטעג נערפ ַא טָאה -- ? דייל רהעז ריד טוהט ---
 | .ַאנווָארדנַאס

 פעיפ וצ ךיוא יוזא טָאה רעטלא רעד ? ןָאהט דייל רימ לָאז סָאװ ---
 טינ ,ןעטייברא טסנָאק אוד טינ .ייז ןופ הנאד איו טינ רהעמ ,ךעלקינייא
 | . .טשינ רעטייוו ןוא ןעדנובעג .סָאו

 -פעקע ןעוועג רעטטנע רעגיזָאד רעד זיא ַאנװָארדנַאסקעלַא ַאירַאד רַאֿפ |
 ,לעבייוו-גנוי ם'ןופ טייקכילבעיל רעניהטומטוג רעד ףיוא גידנעקוק טינ ,טפַאה
 ,רעטרעוו עניזָאד איד ךיז טנַאמרעד גידנעלעוו טינ סעּפע איז טָאה טציא רעבָא
 ַא ןַארַאפ זיא .רעטרעוו עשיניצ עגיזָאד איד ןיא זא ,ןענופעגנייא טָאה איז ןוא
 .תמא לייהט

 א ,ַאנװַאדדנַאסקעלַא ַאירַאד טכַארטעג ךיז טָאה -- ןיימעגלא ןיא ןוא,

 טניז רהָאי ןהעצפנופ עטצעל איד רַאפ ןעבעל רהיא ףיוא טציא גידנע'ןָאהט קוק
 -גיטלינכיילג ,ּפמעט טרעוו לכש רעד ,טייקלעביא ,טפַאשרעגנַאװש -- הנותח רהיא
 אזַא ,עקניגנוי אזַא ,יטיק ןיא טֶא .סואימ -- ךילכעזטּפיױה ןוא סעלא וצ טייק
 -נאווש ןיב ךיא ןעוו ,ךיא ןוא .ןערָאװעג רע'סואימ זיא איז וליפא ןוא .עקנינהעש

 ענדוקסַאּפ ,םירוסי ,ןעריובעג סָאד .סָאד סייוו ךיא ,סואימ רָאנ ךיא רעוו ,רעג
 - ,טבענ עזָאלפָאלש איד ,דניק סָאד ןערהעג ךָאנרעד . . טונימ עטצעל איד ,םירוסי
 . ןעצרעמש עכילקערש איד

 גנורעניארע רעד ןופ ןהָאטעג רעטיצ ַא טָאה אנווָארדנַאסקעלַא איראד
 טלהיפעג טָאה איז עכלעוו ,ןעציצ ענעטלאּפשעגנא ןופ גָאטהעװ םעד ןעגעוו זיולב
 סָאד ןעמוקעגרָאפ גנולעטשרָאפ רהיא ןיא זיא רעדיוו ןוא .דניק ןעדעי וצ טעמכ
 רהיא ןופ טיוט םעד ןעגעוו גנורעניארע איד ,ץרַאה-רעטומ א ןופ ןעוועכינ עגיביוא
 סָאד זיא סָאװ בעילוצ ןוא , .ּפורק ןופ ןעברָאטשעג זיא רעכלעוו ,דניקדגיוז ןעטצעל
 טינ בָאה ךיא סָאװ ,סָאד זיולב ? ןעמוקסיורא םעלא םעד ןופ טעוװ סָאװ 4 סעלא
 -ַאמעג ,ןייז .טגערעגפיוא גידנעטש ,ןעניוז סָאד ,ןעגָארט סָאד ,טונימ עגיהור ןייקי

 יוזא ןוא ,דנעסיוטשבָא ןעמ טרעוװ ןַאמ םעד ;} ערעדנא טרעטַאמעג ןוא ךיז טרעט
 -ילקילגנוא זיולב ןעסקאווסיוא ןעלעוו סע ןוא ןערהָאי עניימ ןעכעלסיוא ךיא לעװ
 טימ טלָאװ ךיא ןעוו ,טציא וליפא ןוא .רעדניק עמערא ןוא ענעגיוצרע טכעלש ,עכ
 ןעמלָאװ ריס איוו טינ ךיא סייוו ,סניוועל איד ייב רעמוז םעד טנהָאװעג טינ ייז
 ןעזַאל ייז זא ,טאקילעד יוזא ןענייז יטיק ןוא איטסאק ךילריטַאנ .ןעמוקעגכרוד
 ןעלעוו ייז .ןהעג טינ רעטייוו סָאד ךָאד ןָאק יוזא רעבָא ,ןעלהיפ טינ זנוא סָאד
 וצ ניפליהעב זנוא ןייז דנַאטש םיא טינ ייז ןעלעוו ןַאד ןוא ,רעדניק ןעבָאה ןיילַא

 ? ןעפלעה טעוװו עשז-רעוו .םעווקעבנוא ןופרעד ךיוא טציא ןיוש ןעלחיפ ייז .ןייז
 ןייק ןעזָאלעגרעביא טשינרָאנ טעמכ ןיילא ךיז ראפ ןיוש טָאה רעכלעוו ,ַאּפַאּפ רעד

 א ,ןנעכער ןיוש ריִמֲאָל 4 ןעפלעה רעטייװ ןענַאק ןעד זנוא רע טעוװו ,טפנוקנייא
 -רַאטש טינ הלילח טעוװ רעדניק איד ןופ רענייק זא ,קילג סָאד ןעפערט טעװ סע

607 



 אנינעראק אננא

 ןייז ךֶאד טעו לאפ ןעטסעב ןיא .ןעהיצרע ייז איוו טינ איוו לע ךיא ןוא ,ןעּב
 . סעלא זיא סָאד .ןעסטכינעגיוט ןייק ןעסקאווסיוא טינ ןעלעוו ייז סָאװ ,סָאד זיולב

 -בִא סָאד ךיז ךיא בָאה םעלא םעד רעביא ןוא .ןעשניוו זיולב ךיז ןָאק ךיא סָאװ
 טנָאמרעד ךיז איז טָאה רעדיוו ןוא "...! ןעבעל ןעצנאג א טגאלּפעגנָא ,טרעטַאמעג

 וצ טפַאהלעקע ןעוועג רהיא זיא רעדיוו ןוא טגָאזעג טָאה לעבייוו-גנוי סָאד סָאװ
 איד ןיא זא ,ןעמיטשנייא טינ טנַאקעג טינ טָאה איז רעבָא ,םעד ןעגעוו ןעטכארט
 - יי ,תמא רעבָארג לייהט א ןעוועג זיא רעטרעוו עגיזָאד

 .איראד ןהָאטעג גערפ ַא טָאה -- ?אליאכימ טייוו ךָאנ ,סָאװ ,ונ ---

 -ילקערש איד ןופ ךיז ןעיירטשוצ וצ םוא ,קישטשראטנאק ם'ייב אנווָארדנאסקעלא

 | .ןעקנַאדעג עכ
 .טסראיוו ןעביז ךאנ ,ייז ןענָאז ,ףרַאד םעד ןופ ---

 -םיורא ןיא ןוא הרָאד ןופ סאג איד ןערהָאפעגכריד זיא עקסאילאק איד
 ןעגנאנעג ןענייז קירב ן'םיוא .ףרָאד גערב ם'ייב סָאװ ,לעקירב םעד ףיוא ןערהָאפענ
 -בא ךיז ןעבָאה ייז .גידנעכעומש דנעגנילק ןוא ךילהערפ ,ןעיורפ עסַאמ עצנַאג א

 עלא .עקסאילאק .רעד ףיוא טקוקעג גירעגיינ ןעבָאה ןוא קירב ן'פיוא טלעטשעג

 -קעלא אירָאד ןיא ןעהעזעגסיוא ןעבָאה ןעיורפ עשרעיוּפ עגיזָאד איד ןופ רע'ם
 טימ ןעצייר איז ןעטלָאװ ייז איו ןוא ךאלהערפ ,דנוזעג ןעגיוא סאנווארדנאס

 | | .הטומ-סנעבע; רעייז

 רעטייו טכארטעג טָאה -- ןעבעל ןופ האנה ןעבָאה עֶלא ,ןעבעל עלא,
 ןעזָאלעוסיױורא עמרוט א ןופ איוו סעּפע ןיב ךיא ןוא -- ,אנווָארדנַאסקעלַא איראד

 טציא םעּפע ןיב ןוא ,ונאד טימ ךימ טגאלשרעד עכלעוו ,טלעוו א ןופ ,ןערָאװעג

 -ַאנ רעטסעווש ,ןעיורפ עגיזָאד איד ,ןעבעל עלא .ךיז וצ ןעטוקעג טונימ א טשרע
 ",טינ בעל ךיא רונ ,רהָאפ ךיא רעכלעוו וצ ,אננא ,אקנעראוו ,ילַאט

 ? רעסעב ןעד ךיא ןיכ ? טָאוװראפ .ןאננא ףיוא ןָא ךָאנ ןעלאפ ייז ןוא,

 איוו ,יוזא טינ ,ךילריטַאנ } בעיל ךיא ןעכלעוו ,ןאמ א ןַארַאפ זיא רימ ייב אלימ
 רהיא ךָאד טָאה אננַא רעבָא ,םהיא בעיל ךיא רעבָא ,ןעבעיל טלעוועג טלָאװ ךיא

 איז { טגידלושרעפ לעיפ ייזא ךיז איז טָאה עשזסטָאװ ןוא .טבעילעג טינ רָאג ןאמ
 ,ןייז רהעז ןָאק סע .המשנ רעזנוא ןעפַאשעב יווא טָאה ןיילא טָאג .ןעבעל ?יוװ |

 טציא ךָאנ ךילקריוו סייוו ךיא ןוא .טלעדנַאהעג יוזא ךיוא טלָאװ ןיילא ךיא זא
 רענעי ןיא ,ןאד איז טגלָאפעג בָאה ךיא סָאװ ןהָאטעג טוג בָאה ךיא ביוא טינ ךיוא

 ךיא .עווקסָאמ ןייק ןערהָאפ וצ ןעמוקענ זנוא וצ זיא איז ןעוו ,טייצ רעכילקערש
 .ןעבעל םעיינ א ןעביוהנָא ןוא ןאמ םעד ןעפראווקעווא טפרַאדעג טלָאמעד בָאה

 ןעד זיא .ןייז וצ ףראד סע איוו ןערעוו טבעילעג ןוא ןעבעיל טנָאקענ טלָאװ ךיא
 עדלוד ,ןעבָאה םהיא ףראד ךיא .טינ םהיא ךָאד ריטקעּפסער ךיא ? רעקעב טציא

 ,ןייז ןעלעפעג טנָאקעג ךָאנ ךיא בָאה טלָאמעד ? רעפעב ןעד סָאד זיא .םהיא ךיא
 -קעלא אירָאד ןעקנַאדעג ערהיא טצעזעגטרַאפ טָאה ",ןהעש ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא

 -וצנייא טסולגרעפ ךיז טָאה רהיא ןוא טלעוועג ךיז טָאה רהיא ןוא ,אנווארדנאס ||

 רעבָא ,עלעגיּפש א שַאטדנאה רהיא ןיא טָאהעג סָאה איז ,לעניּפש ןיא ךיז ןעקוק
 רעדָא רעשטוק רעד טעװ רעכָאט םהיא ןעמהענוצסיורא טמהעשעג ךיז טָאה איז
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 ןוא ,ןעהעזרעד ןעלעוו ןוא ןעטניה ףיוא ךיז ןהָאטענ רהעק ַא קישטשראטנאק רעד
 .ןעמונעגסיורא טינ עלעניּטש סָאד טָאה איז

 טכארט א איז טָאה ,לעניּפש ןייק ןיא ךיז גידנעקוקנייא טינ וליפא רעבָא
 איוו טנַאמרעד ךיז טָאה איז ןוא ; טעּפש טינ ךיוא טציא ךָאנ זיא סע זא ,ןהָאטעג

 ןעטונ םעד ןוא ,רהיא וצ ךילדניירפ סרעדנָאזעב ןעוועג זיא שטיוװָאנַאװיא ייגרעס
 איד םורא ןהענמורא ןעפלָאהעג רהיא טָאה רעכלעוו ,דניירפ סאוויטס ,ןיצווארוט

 רע איוו ,ןיטַאלרַאקס טימ ןענעלעג ןענייז ייז ןעוו טייצ רעד ןיא רעדניק עקנארק
 "נוי א רָאנ ךָאנ ,ןעוועג זיא רענייא ךָאנ ןוא .רהיא ןיא טבעילרעפ רָאנ ןעוועג זיא
 "םַאּפש לָאמא רהיא טָאה ןאמ רעד איוו ןענופעגנייא ,טָאד רעכלעוו ,שנעמ רעֶנ

 .רעטסעווש יירד עלא ןופ עטסנהעש איד זיא איז זא ,ןעבעגעגנרעביא טפאה
 -אּפ רהיא טימ זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה אנווָארדנַאסקעלַא איראד ןוא

 רהעז טָאה אננא , .ןענַאמָאר עטסכילגעמנוא ןוא עטסכילטפַאשנעדייל איד ןעריס

 ,גנולדנַאה רהיא רַאפ עפריוורָאפ ןייק ןעכַאמ רהיא לעװ ךיא טינ ןוא ,ןהָאטעג טונ
 -רעד יוזא טינ זיא איז זוא ךילקילנ ןעשנעמ א ךָאנ טכאמ איז ,ךילקילג זיא איז
 ,ןעוועג דימת זיא איז איוו ךיוא ְךָאנ טציא סיוועג זיא איז ; ךיא איוו יוזא ןענָאלש
 -קעלא אירָאד טכרטעו ךיז טָאה ",סעלא ריפ ךילדניפּפמע ןוא גולק ,רעטנומ ,שירפ
 .ןעּפיל ערהיא םורא ןהָאטעג זייוו א ךיז טָאה ?עכיימש רעשימלעש א .אנווארדנאק

 אירָאד טָאה ןאמָאר סאננא ןענעוו נידנעטכארט סָאװ ,ןופרעד ךָאנ רעדנוזעב

 -נאפ א איוו ןוא עלָאר אזא ןיא ךיוא ןיילא ךיז טלעטשענראפ אנווָארדנאסקעלא
 ןעוועג הדומ ךיוא טָאה איז .טבעילרעפ רחיא ןיא זיא ןױשרַאּפסנַאמ רעשיטסַאט
 ,טלעכיימשעג טָאה איז ןוא .ןהָאטעג אננא טָאה סָאד איוו ,ןאמ םעד סעלא ןיא ךיז
 ןערָאװעג טרעדנואורעפ זיא שטיוועידאקרא ןאפעטס איוו ךיז גידנעלעטשראפ
 .טרעהרעד רהיא ןופ סָאד טָאה רע ןעוו ןערָאװעג טשימוצ ןוא

 סע ואו ,ץאלּפ םעד וצ ןערהַאפענוצ איז ןיא יירעמיורט עכלעזא ןיא
 ,קסנעשזיוודזאוו ןייק טרהיפ סָאװ ,געוו רעסיורג רעד ךיז טרהעקראפ

.7 

 "ענמוא ךיז טָאה ןוא ןטּפשעג-רעיפ םעד טלעטשעגבא טטה רעשטוק רעד

 א ןעבעל םירעיוּפ ןעסעזענ ןענייז דלעפ ן'פיוא ואוו ,טייז רעטכער רעד וצ טקוק
 "עב ךָאנרעד ךיז טָאה ,ןעגנירּפשבארא טלעוועג טָאה קישטשראטנאק רעד .ןעגָאוו
 .ךיז וצ םירעיוּפ איד ןעפור ןוא ןעיירש ןעביוהעגנָא ןוא ןעוועג בשימ רעס

 -עגנייא ןעצנַאג ןיא זיא ,רעהירפ ןעזָאלבעג טָאה רעכלעוו ,לעטניוו רעד
 עטציוושוצ איד ןיא ןעניוזעגנייא ךיז ןעבָאה ןענילפ עסיורג איד ; ןערָאװעג טליטש
 איד ןופ ןעגנאלק איד .ךיז ןופ ןענָאלשוצבא טכוזענ ייז ןעבָאה עכלעוו ,דרעפ
 -עג ןעגיוושנא זיא ,ןעגָאװ םייב טריבורּפסיױא ןעבָאה םירעיוּפ איד סָאװ ,סעסָאק
 ןעננַאגעגוצ ןיא ןוא ןעביוהענפיוא ךיז טָאה םירעיוּפ איד ןופ רענייא .ןערָאװ
 | .עקסאילאק רעד וצ
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 -נאק רעד ןהָאטעג רעײייכ ַא ךיז טָאה -- ! ךיז טּפעלש רע איוו ,טהעז -- ||
 רעד ףיוא סיפ עכופראב טימ ןעטָארטעג זיא סָאװ ,רעױּפ םעד ףיוא קשיטשרצט
 / !טסהעג אוד זַא ,ךָאד העג -- דרע רעטנעקירטרעפ

  טימ ,עקשטיל א טימ ןעדנונעגמורא רָאָאה עזיורק איד טימ רעיוּפ רעד
 ןהעג ןעביוהעגנָא טָאה ,סייווש םענסַאּפערָאה ןופ ןעקור םענעגיובעג ןעצראווש א
 -רַאפ ןייז טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה ,עקסַאילַאק רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ,רעכיג

 :נידנעגערטרעביא ,עקסַאילַאק רעד ןופ לענעילפ ן'רַאפ דנַאה רעטנערב

 עלערַאה רונ טָא ?ףַארנ םוצ ? ףיוה רעשיצירּפ רעד ,עקסנעשזיזודזָאוװ -- |
 -שירּפ ן'טימ ךיילג םעד ךָאנ ,סקניל וצ עקניוועריק א טרָאד ,ןָאהט רהָאפ א ךָאנ

 עקַאט ? טרָאד רהיא טפרַאד ןעמעוו וצ זיא .ןיהַא טקנוּפ ןיירא רהיא טכירק ,טקעּפ
 : 4? ןייֵלַא םהיא !צ

 "עג גערפ א טמיטשעבנוא טָאה -- ? רעקניבעיל ,זיוה וצ ייז ןענייז -- = |
 וצ רעױּפ םעד ייב איוו וליפא גידנעסיוו טינ ,אנווָארדנַאסקעלַא ַאירַאד ןָאהט

 - .ןַאננַא ןעגעוו ןעגערפ
 גידנעטערטרעביא ,רעױּפ רעד טגָאזעג טָאה -- םייח רעד ןיא םינּפא -- .

 / א ביוטש ןיא גידנעזָאלרעביא ןוא רערעדנַא רעד ףיוא סופ רעקופרַאב ןייא ןומ
 ךָאנ טגָאזעגרעביא רע טָאה -- םייה רעד ןיא םינּפא -- רעגניפ ףניפ ןופ לעגעיז
 / -עג טסעג ןענייז ןעטכענ -- ןָאהט וצ סעומש א שנואוו םעד טימ גיטנעק ,לָאמַא
 ןענייז ןעטסונַא ! יוזא טָא ןוא . , .המיא ןא -- טסעג לעיפיוו .ןערהָאפוצ ןעמוק -

 זעזומ םינּפא טציא .טדיינש ןעמ איו ןעקוק וצ גידנעטייר עֶלַא ןערהָאפעגכרוד ייז
 | . .?ןייז רהיא טעוו עכלעזא רעוו ,רהיא ןּוא .םייח רעד ןיא ןייז ייז

 גידנעכירקפיורא ,רעשטוק רעד טגָאזעג טָאה -- טיייו ןופ ןעמוק ר"פ ---= ||
 ? טנעהָאנ ָאד סָאד טכייה -- סעלזָאק איד ףיוא קירוצ

 ,,םיורא רונ טכרהָאּפ אוד איוו .סָאד זיא ןיילַא ָאד זא ,ךָאד ךיא גָאז -- ||
 (ופ לעגעילפ םעד דנַאה ן'טימ גידנעּפַאט ,ןעדייר ןעביוהעגנָא רעדיוו וע טָאה ---

 | יב ' ר .עקסַאילַאק
 ןעגנאנעגוצ ךיוא זיא רוחב רעשרעיוּפ רעטצעזעג ,רעגיטפערק ,רעגנוי א
 טָאה -- ? דלעפ ןופ ןעמהענבארַא םייב עכלעוו טייברא סעּפע ָאטינ וצ ---

 .ןָאהטעג גערפ א רע
 ,רעקניבעיל ,טינ סייוו ךיא --|

 טפכירק יוזא ,סקנ י ןהֶאֹט םהענ א רונ ךיז טסעוו אוד איוו ,סע טסייה --- .

 .נידנעלעוו טינ ,רעױּפ רעד סגָאזעג טָאה -- ןיחהַא עטכער עמַאפ ןיא ןיירא .אוד

 .ןָאהט וצ סעומש ַא טייהנעגעלעג רעד טיפ עדנערהָאפייברעפ איד ןעזָאלוצבָא

 ןעבָאה ייֵז רונ איוו רעבָא ,דרעפ איד ןָאהטעג בירט א טָאה רעשטוק רעד -

 -- :ןעיירש ןעביוהעגנָא טָאה רעיוּפ רעד איוו ,ןָאהטעג עוועריק א טשרע ךיז
 רעשטוק רעד .ןעמיטש ייווצ ןעירשעג ןיוש ןעבָא ! טרַאװ ! טרַאװ .יע ! טלַאה
 | .טלעטשעגבא ךיז טָאה

 ,רעױּפ רעד ןעירשעג טָאה -- !ייז ןענייז טָא ! ןיילא ןייז ןערהָאפ טָא -- |
 .זפיוא גידנערהַאפ לענעװ א ןיא ייווצ ףיוא ןוא רעטייר רעיפ ףיוא גידנעזייוונָא |

 | .געוו
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 "יוד ַאננַא ןוא יקסוואלסעוו ,יעקאשז ן'טימ יקסנָארוװ ןעוועג ןענייז סָאד
 -עג ןענייז ייז .לענעװ ןיא ןעקטשזַאיװס טימ ַארַאװרַאװ ןיטסריפ ןוא גידנעט
 ןענישאמ עיינ איד ןעקוקנָא ךיוא ?ייוורעד ןוא ךיז ןעריצאּפשוצכרוד ןערהָאפ
 - ,טכַארבעגבָארא טשרע טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעדיינש האובת ריפ

 -עגנָא רעטייר איד ןעבָאה ,טלעטשעגבא ךיו טָאה שזַאּפיקע סיללאד ןעוו
 ןעטירעג ןענייז סיואוָאפ .זייווטירט ןהעג וצ דרעפ ערעייז ןעטלַאהוצבָא ןעביוה
 טירט עגיהור טימ ןערהאפעג זיא ַאננַא .יקסוואלסעוו םימ עהייר ןייא ןיא ַאננַא
 ןוא עווירג רענערָאשעגרעטנוא ןַא טימ לעדרעפ ןעשילגנע ןעכיוה ןייק טינ ףיוא
 איר טימ ּפָאק םענהעש רהיא ןופ ןערָאװעג טשַאררעביא זיא יללאד .קע ןעצרוק
 ,טוה ןעכיוה םעד רעטנוא ןופ ןענָאלשעגסיױרא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רָאָאה עצרַאוװש
 -ַאק-ענַאזַאמַא ןעצרַאװש םעד ןיא גידנעטייר ןעסעזעג ןעיצַארג ןיא איז איו
 גיהור יוזא ןעצנַאג ןיא ,עילאט רעלעדייא ןוא ןרעטלוש עטיירב ערהיא טימ םויטס
 .גידריוו ןוא

 -נוא רהעז זיא סע זא ,טכודענ יללאד ךיז טָאה טונימ רעטשרע רעד ףיוא
 -ענרָאפ ךיז טָאה ַאנװָארדנַאסקעלַא ַאירַאד .גידנעטייר טרהָאפ ַאננַא סָאװ ,גיסַאּפ
 -ַאק רעטכייל ,רעגנוי טימ ןעדנוברעפ סעּפע זיא גידנעטייר ןערהָאפ זא ,טלעטש
 טָאה איז ןעוו רעבָא .דנַאטשוצ ס'ַאננַא רַאפ טסַאּפעג טינ טָאה סָאד ןוא יירעטעק
 רהיא ןופ ןערָאװעג ןעדעירפוצ ךיילג איז זיא ,רעטנהענ טקוקענוצ רהיא וצ ךיז
 -ור סעּפע ןעוועג עזַאּפ רהיא ןיא זיא ץנַאנעלע רעד ףיוא גידנעקוק טינ .ןעטייר
 רהיא ךיוא יוזא ןוא גנודיילק איד ךַאפנייא יוזא ןוא סעגידנעטשנַא ,סעגיה
 ,רעכילריטַאנ ןייז טנַאקעג טינ ּךַאז ןייק ,ךיז טכוד ,טָאה סע זא ,ןעגנוגעוועב

 ףיוא יקסווא?סעוו אקנעסאו ןערהָאפעג זיא ןַאננַא טימ עהייר ןייא ןיא
 טימ ,סיוארַאפ סיפ ענייז טלעטשעגנסיוא סטָאה רע ; דרעפ ןעשירעלַאװַאק ןעיורג א

 סעטנעל איד טימ עלעטיה שידנעלטָאש ןייז ןיא ןיילַא ךיז ןופ האנה רעגיטנעק |
 ןעוו ,ןעלכיימש ןופ ןעטלַאהקירוצ טנעקעג טינ ךיז טָאה ַאנוָארדנַאסקעלַא ַאירַאד
 יייהטולב א ףיוא יקסנָארוװ ןערהָאפעג זיא ייז רעטניהַא .ןהעזדעד םהיא טָאה איז
 .ןעריּפָאלַאג ןופ טציהוצ ןעוועג םינּפַא זיא רעכלעוו ,דרעפ םעניורב-לעקנוד ,ןעס
 -איווס .יעקאשז א ןופ םויטסָאק םעד ןיא לעשנעמ ןיילק א םהיא רעטניהא ןוא
 טנַאּפשעג ,לעגעוו ןעקניאיינ א ןיא ןערעהָאפעג ןענייז ןיטסריפ רעד טימ יקסשז
 איד טנַאיעגנָא ןעבָאה ייז ןוא ,דרעפינַאּפש ןעצרַאוװש ,ןעדנוזענ ,ןעסיורג א טימ
 : .רעטייר

 זיא טָאה איז ןעוו ,דיירפ טימ טניישעגפיוא גנולצולּפ טָאה םינּפ ס'ַאננַא -|
 טנעקרעד ,עקסאילאק ןופ לעקניוו ןיא טרַאּפשענוצ ןעסעזעג זיא סָאװ ,רוויפ רעד
 ּפעטָאז ןיא ךיז ןָאהטעג לעסיירט א טָאה ,ןָאהטעג יירשעג א טָאה איז .יללאד
 ןצ טריּפָאלַאגוצ טָאה איז ןעוו .ּפָאלַאג ןיא דרעפ םעד ןָאהטעג ץעז א סָאה ןוא
 -רעטנוא ,ףליה זיא טינ סעמעוו ןחָא ןעגנורּפשעגּפָארא איז זיא ,עקסאילאק רעד
 | .יללאד וצ ןעפָאלענוצ זיא איז ןוא ,עקנָאזַאמַא רהיא גידנעטלַאה

 טנאוועג טינ ןיילא בָא- ךיא רעבָא ,טנעכערעג עקַאט יוזא בָאה ךיא --
 -רָאפ טינ רָאג ךיז טסנָאק אוד ! החמש א זיא סָאד .,ןעקנַאדעג עניימ ןעביולג יצ
 -עגוצ ךיז טָאה ןוא טדערעג איז טָאה --- ! זיא סָאד דיירפ ַא רַאפ סָאװ ןעלעטש
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 ךיז גידנעהיצבא זייוועלייוו ,טשוקעג איז סָאה ןוא יללאד וצ םינּפ ן'טימ טקירד

 ! ייסקעלא ,החמש א רימ רַאפ טכייה סָאד טָא -- ןעטייוו ןופ איז גידנעקווקנָא ןוא

 ןופ בָארא זיא רעכלעוו ,ןיקסנַארוװו וצ ךיז גידנעקוקמוא טגָאזעג איז טָאה --

 ןעכיוה ,ןעיורג םעד !עמונעגבָארַא טָאה רע .ייז וצ ןעגנַאנענוצ זיא ןוא דרעפ

 : .יללאד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא ּפָאק ןופ טוה

 -- ןעמוק רעייא טהערפ זנוא איווי ,ןעלעטשרָאפ טינ ךיז טנָאק רהיא ---

 ןוא םענייז טרָאװ ןעדעי וצ גנוטיידעב רעדנוזעב א גידנעבעגוצ ,טגָאזעג רע טָאה

 | | .רענהייצ עסייוו ,עטסעפ ענייז גידנענעפעוצ

 ןעניוצעג טָאה ,דרעפ ןופ ןעכָארקעגבָארט טינ זיִא יקסוואלסעוו אקנעסאוו |

 .טסַאג םעד טסירגעב טָאה ןוא עלעטיה ןייז

 ףיוא ַאננַא טרעפטנעעג טָאה -- ַארַאװרַאװ ןיטסריט זיא סָאד ןוא ---

 .ןערהָאפעגוצ זיא עלעגעוו סָאד ןעוו ,קילב ןעכילנארפ סיללאד

 טינ טָאה םינּפ רהיא ןוא ,ַאנוָארדנַאסקעלא אירַאד טגָאזעג טָאה -- ַא -- || |

 | ' .טייהנעדעירפוצנוא טקירדעגסיוא גידנעליוו
 טנעקעג טָאה איז ; עטנַאט ַא ס'ןַאמ רהיא ןעוועג זיא ַארַאװרַאוו ןיטסריפ

 -עג טָאה איז .טריטקעּפסער טינ איז ?הָאמ ןייק טָאה ןוא רעהירפ ןופ ןיוש איז

 .סָאד גידנענהאוו ,ןעבעל ןעצנַאג רהיא טגניירברעכ ַארַאװרַאװ ןיטסריפ זא ,טסואוו

 טנהָאו איז סָאװ סָאד רעבָא .םיבורק עכייר איד ןופ םענעי ייב סָאד םעד ייב

 טָאה סָאד ,שנעמ רעדמערפ א ןיטולחל רהיא זיא רעכלעוו ,ןיקסנָארוװ ייב טציא

 טָאה ַאננַא .החּפשמ ס'ןַאמ רהיא ןופ ךָאד זיא סָאד םוראוו ,טגידיילעב ןיללאד

 -נעגעלרעפ ןיא ןעבעילבעג ןזיא ןוא םינּפ סיללאד ןופ קורדסיוא םעד טקרעמעב

 ענעטלַאהעגרעטנוא איד דנַאה ןופ ןעזָאלעגסיורא טָאה ,ןערָאװעג טיור זיא ,טייה

 .דיילק ןָא ןָאהטעג לעכיורטש א ךיז טָאה ןוא עקנַאזַאמַא

 .ַארַאװרַאװ ןיטסריפ איד טסירגעב טְלַאק טָאה אנווָארדנַאסקעלַא ַאירַאד |

 ;ָאהטעג גערפ א טָאה רע .טנאקעב גנַאל ןיוש ןעוועג ךיוא רהיא זיא יקפשזַאיוװס

 א ןוא .יורפ רעקניגנוי ןייז טימ דניירפ רעטוג רעגיד'הנושמ ןייז טכַאמ סָאװ

 דרעפ איד סימ עקסאילאק רעטעטַאלרעפ רעד ףיוא קילב ןייא גידנַאהט ףרָאװ

 ןעצעזוצניירא ןעמַאד איד ןעגָאלשעגרַאפ רע טָאה ,רָאָאּפ םוצ עטסַאּפעגוצ ןייק טינ

 : | .לעגעוו ןיא ךיז

 טגָאזעג רע טָאה -- לעקיהעוו ןעגיזָאד םעד ןיא ןערהַאפ לעוו ךיא ןוא --

 .טוג רהעז ררעפ םעד טעטייל ןיטסריפ איד ןוא רעליטש א זיא דרעפ רעד ---

 ןוא -- ַאננַא טגָאזעג סָאה -- ןיוועג טייז רהיא איוו ,טביילב ,ןיינ -- = |

 ,עקכאילאק ןיא ןערהָאפ ןעלעוו רימ

 גידנעהעז ,ןעניוא איד ןעפאלוצ ךיז ןענייז ַאנװַארדנַאסקעלַא איראד ייב

 איד ןופ רעטכיזעג עדנענייש ,עטנַאגעלע איד ןוא ץנַאלג םעד ןוא טייקכייר איד

 רעד ןופ ןערָאװעג טשַאררעביא איז זיא סעלא ןופ רהעמ רעבָא .עדנעלגנירמורא

 .ַאננַא רעטבעילעג ןוא רעטנַאקעב רהיא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עכלעוו ,גנורעדנע

 "עג טינ טָאה עכלעוו ,טײקמַאזקרעמפיוא רעגינעוו טימ ,רעמיצנעיורפ רעדנַא ןַא

 עלַא איד טכַארטעגכרוד טינ טָאה עכלעוו ,ךילכעזטּפיױה ןוא ,רעהירפ ַאננַא טנָאק

 -יפ טלָאװ ,געוו ןיא טכַארטעגכרוד טָאה אנווָארדנַאסקעלַא ַאירַאד סָאװ ,ןעקנַאדעג

002 



 אנינעראק אננא

 נָא ןעוועג ןיא רהיא ןיא סעֶלַא .אננַא ןיא ןעקרעמ טינ סערעדנוזעב ןייק טכייל
 ,ןעּפיל איד ,ןעקַאב איד ןיא ךעלעכירנ-ח איד ןופ טייקטמיטשעב איד : דנעהיצ

 איד ן'א ץנַאלג רעד ,םינּפ רהיא םורא טבעוושעג איוו טָאה סָאװ ,לעכיימש רער

 ןופ גנַאלק םעד ןופ טייקלופ איד ,ןעננונעוװעב עלענש ןוא עזעיצארג איד ,ןעגיוא
 יסעוו ףיוא ןערָאװעג ךילזייב זיא איז ןעוו ,ןערעינַאמ ערהיא וליפא ,עמיטש רהיא
 -ויר ןעצעז טינ ךיז רע ןָאק וצ ,סינביולרע טנערפעגנ רהיא טָאה רעכלעוו ,ןיקסוואל
 -- סופ רעטּכער רעד טימ ןעריֿפָאלַאג םהיא ןענרעל ןוא דרעפ רהיא ףיוא גידנעט

 ןיילא אננא איוו ןהעזענסיוא טָאה םע ןוא ,דנעצייר יוזא ןעוועג זיא סעֶלַא סָאד
 ,ןופרעד ןעבאה האנח ןוא ןעסיוו סָאד טלָאװ

 סעּפע עדייב ןעבָאה ,עקמַאילַאק ןיא טצעזעג ךיז ןעבָאה ןעיורפ עדייב ןעוו

 ןופ טייהנעגנעלרעפ ןיא ןעוועג זיא אננַא .טייהנעגעלרעפ ןימ א ןיא ךיז טלהיפרעד
 טקוקעג רהיא ףיוא טָאה יללאד ןעכלעוו טימ ,קילב ןעכילנארפ-םאזקרעמפיוא םעד
 עכלעוו ,גנוקרעמעב רעד ךָאנ סורדרעפ טלהיפעג טָאה איז סָאװ ,ןופרעד --- יללאד
 איז רעכלעוו ןיא ,עקסאילאק רענהעש טינ רעד ןעגעוו טכַאמעג טָאה יקסשזַאיווס
 ,רהיא טימ טצעזענניירא טציא ךיז טָאה ַאננַא רעכלעוו ןיא ןוא ןערהאפעג ןיא

 -נעגעלרעפ איד טלהיפעג ךיוא ןעבָאה קישטשראטנַאק רעד ןוא רעשטוק רעד ּפיליט
 -טורא קישטשרַאטנָאק רעד ךיז טָאה ,טייהנעגעלרעפ רעייז ןעקעדרעפ וצ םוא .טייה

 ןעזָאלבעגנָא ןערָאװעג זיא ּפיליפ ןוא ,ןעמַאד איד טצעזעגניירא טָאה ,טהערדענ
 -יוא םעד רַאפ ןעלַאנוצבָארא סָאװ טינ טָאה רע זא ,ךיז ייב ןעכָאלשעב טָאה ןוא
 שינָאריא טָאה רע .דרעפ ןוא ןעטערַאק עשיצירּפ עניזָאד איד ןופ ץנַאלג ןעכילרעס
 םעד ןיא דרעפ ןעצרַאוש םעד ףיוא ןָאהטענ קוק א טָאה ,ןָאהטעג לעכיימש א

 -רעניא סָאװ טינ ןעבָאה ייז זַא ,ךיז ייב ןעכָאלשעב טָאה ןוא לענעװ ןעטנַאגעלע
 ןחֶא טסרָאיװ ניצרעפ ןָאהט העג א ןעמפורּפ ררעפ רעד טשרָאקַא לָאז ,ךיז ןעמהענוצ
 .ןעטלַאהענסיױא טינ סָאד טלָאװ רע ,דרעפ טניוועל איוו יוזא ,הורבא

 טקוקעג גירעניינ ןעבָאה ןוא ןעכיוהעגטיוא עֶלַא ךיז ןעבַאה םירעיוּפ איד
 : .גננוקרעמעב ןייז רערעדעי ןידנעכַאמ ,םיצירּפ איד ףיוא

 עג טינ גנַאל אמתסמ ,חתצירּפ רענעמוקעג רעד טימ ךיז ןעהערפ ייז --
 .עקשטיל רענעדנוברַאֿפ רעד טימ ,רעױּפ רעטלַא רעד טנַאזעג טָאה --- ךיז ןהעז

 -ַָאד םעד ןָאהט ןחַאּפש א ןעפורּפ טשרָאקַא ןעמ זָאל ,םיסצרַאה רטטעפ ---

 -עמש םהיא סָאד טלָאװ איוו ,סעּפָאנס איד ןערהיפ וצ ץץבערעשז ןעצרַאוװש ןעגיז
 ! ַאה ,ןעק

 ַא ךָאד ןיא סָאד -- סעטנעל איד טימ עויזָאד איד טָא ,טהעז ,טדהעז --

 -ןעמַאד םעד ףיוא גידנעזייוונָא ,םירעיוּפ איד ןופ רענייא טגָאזעג טאה -- ? ?עבייוו
 .יקסוואלסעוו ַאקנעסַאװ ןעסעזענ זיא סע ןעכלעוו ןיא ,לעטָאז

 -עגמוא ךיז טָאה רע קנילפ איוו ךָאד טהעז .,ןױשרַאּפסנַאפ א ,ןיינ --
 ! טהערד

 ? טינ םינּפַא ןיוש רימ ןעלעו ןעפַאלש ,רעוניק ,סָאוװ ,ונ --
 טָאה ןוא רעטלַא רעד טנַאועג טָאה -- !ןעפָאלש טנייה טעװ ?עוו ---

 "עג ,ונ .,רעבירַא גָאט ןעבלַאה ןיוש -- ןנוז רעד ףיוא ןָאהטעו קוק א ךילמורק
 ,ןעגנַאנ
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18. 

 רהיא ןופ םינּפ ןעטרעטַאמעגסיוא ,ןערעגָאמ םעד ףיוא טקוקעג סטָאה .אננַא
 רעבָא ,טכַארטעג טציא טָאה איז סָאװ ,סָאד ןעגָאז טלעוועג טָאה ןוא ןירעגעווש

 סיללאד זא ןוא רעסעב סיוא טציא טחעז ןיילַא איז זַא ,טנהָאמרעד ךיז טָאה איז
 טָאה ןוא ןָאהטעג ץפיז א טָאה ,ןעטלַאהענקירוצ ךיז איז טָאה ,רהיא סָאד טנָאז קילב
 , .ךיז ןעגעוו ןעדייר ןעביוהעגנָא

 ןָאק וצ ,טסכַארט ןוא --- טגָאזעג איז טָאה ---.רימ ףיוא טסקוק אוד -- י
 -רעוצנַא ןהעש טינ זיא סע ! עשזיסָאװ זיא ,ונ ? ענַאל ןיימ ןיא ךילקילג ןייז ךיא

  סעּפע טריסַאּפ טָאה רימ טימ .ךילקילג ךילהייצרעפנוא ןיב ךיא ... ..רעבָא ,ןענעק

 / ןוא ךילרעדיוש ,ךילקערש סעּפע ךיז טרעוו סע ןעוו ,םולח א איוו ,סעטפַאהרעביוצ|
 רָאנ זיא עכילקערש סעלא סָאד זַא ,טסלהיפ ןוא ףיוא ךיז אוד טסּפַאכ גנולצולּפ !

 ' ,טייצ עכילנייּפ ,עטרעטַאמעג א טבעלענרעביא בָאה ךיא .טכַאוװרע בָאה ךיא .ָאטינ

 ,טגָאזעג איז טָאה -- ...! ךילקילנ יוזא ךיא ןיב ,ָאד ןענייז רימ טניז ,טציא ןוא

 ,סילב ןעדנעגערפ ןוא ןעדנעלכיימש א טימ יללאד ףיוא גידנעקוק
 ,יללאד טגָאזעג ךיוא לעכיימש א טימ טָאה -- ! סָאד טהערפ ךימ איו --- = | |
 רַאפ רהעז טהערפ ךימ --- .טלעוועג ןיילא טָאה איז רעדייא רעטלעק ,טלַאק רעבָא
 ? ןעבעירשעג טינ רימ אוד טסָאה סָאװ רַאפ .ריד
 טסענרַאפ אוד ...טגַאװעג טינ בָאה ךיא סָאװ רַאפרעד ...? סָאװ רַאַפ ----+/
 | ' | . . .ענַאל ןיימ

 ךיא ,ךיא . . .ךיא איו ,ןעסיוו טסלָאװ אוד ןעוו ,ָא ? טגַאוװעג טינ ? רימ ---

 ...ןעכער
 -נַאדעג ערהיא ןעגָאזסױרַא טלעוועג רהיא טָאה אנווָארדנַאסקעלַא ַאירַאד = |

 טסַאּפ סָאד זַא ,סעּפע טכודעג ךיז טָאה רהיא רונ ,הירפ רעד ןיא טנייה ןופ ןעק

 .טינ

 ? סעדייבעג א רַאפ סָאד ןענייז סָאװ .רעטעּפש םעד ןעגעוו סנענירעכיא --
 טָאה איז ןוא ,ךערּפשעג םעד ןערעדנע גידנעלעוו ,ןָאהטעג גערפ א איז טָאה --|

 רעטניה ןעהעזעג ךיז ;עבָאה עכלעוו ,רעכעד ענירג ןוא עטיור איד ףיוא ןעזיוועגנָא
 .לעטדעטש סעצנַאג א איוו יוזא ,ןעטסוק-ןעמולב איד

 .טרעפטנעעג טינ טָאה אננא רעבָא
  טסקנייד סָאװ ,ענַאל ןיימ ןענעוו גנוניימ ןייד זיא עשו סָאװ } +ןיינ 1

 .טנערפעג איז טָאו ןענעוו אוד
 ןיא רעכָא ;אנוװַארדנַאמקעלַא ַאירַאד ןעביוהעגנָא טָאה --- - ןעכער דיא ---

 ןעכלעוו ףיוא ,דרעפ םעד ףיוא גידנעטייר ,יקסוואלסעוו ַאקנעסַאװ טָאה טונימ רעד
 ירַא ַאננַא ,טהעג סע, .ייז ייברעפ טריּפָאלַאגייברעפ ,ןעטירעג רעהירפ טָאה ַאננַא
 -ענ קוק א טינ וליפא םהיא ףיוא טָאה ַאננַא .ןעירשעגנסיוא רע טָאה "! ַאנוועידַאק
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 אנגינעראק אננא

 גיסַאּפנוא ןוא םעווקעבנוא סעּפע זיא סע זא ,טכודעג ךיז טָאה ןיללאד ןוא ; ןָאהט

 ןעכירעגרעביא טָאה איז ; ךערּפשעג ןעגנַאל םעד ןעגנַאפוצנָא עקסאילאק ןיא ָאד

 י | .קנַאדעג םעד ןעטימ ןיא
 "עמיא ךיד בָאה ךיא -- טנָאזעג איז טָאה -- טשינרָאג ןעכער ךיא ,ךיא --

 יזא ןעשנעמ ןעצנַאנ םעד אוד ססבעיל ,ןעצימע טסבעיל אוד ןעוו ןוא ,טבעילעג

 .ןייז לָאז רע זא ,ליוו ךיא איוו יוזא טינ ןוא זיא רע איוו
 טָאה ןוא םינּפ סנידניירפ רהיא ןופ ןעניוא ערהיא ןעניוצעגבָא טָאה ַאננַא

 -רעוו עניזָאד איד ןופ ננוטיידעב איד ןהעטשראפ טוג גידנעלעוו ,טכַארטרעפ ךי
 טלעוועג סע טָאה איז איוו יוזא ןענַאטשראפ ייז טָאה איז איוו םינּפא ןוא .רעמ
 .יללאד ףיוא ןָאהטעג קוק א רעדיוו טָאה איז ןוא ןהעטשרַאפ

 ריד ןעמ טלָאװ -- טגָאזעג איז טָאה -- דניז ןעבָאה טפלָאװ אוד ןעוו ---

 .רעטרעוו עניזָאד איד רַאֿפ ןוא ןעמוק ןייד רַאפ ןייז ?חומ טפרַאדענ דניז עלַא
 איד ןיא ןעזיוועג רהיא ךיז ןעבָאה ןערהערט איוו ןעהעזעג טָאה יללאד ןוא

 יי | ,דנַאה סָאננַא טקירדעג גידנעגייווש טָאה איז .ןעניוא

 איראז טָאה -- !לעיפ ױזַא 4 סעדייבעג רַאפ סָאד ןענייז עשז-טָאוו ---

 | .ןעגייווש טונימ ַא ךָאנ ענַארפ רהיא טלָאהרעדיװ אנווָארדנַאטקעלַא
 -- ןעלהַאטש ,קירנַאפ א ,טפַאשרעניד איד ןופ רעזייה איד ןענייז טָאד ---

 ןעוועג ןיא סָאד .קרַאּפ רעד ןַא ךיז טביוה ָאד ןוא -- ַאננַא טרעטטנעעג טָאה
 -אמ םעד רהעז טבעיל רע .טיינעב סעֶלַא רעבָא טָאה יײסקעלַא ,ןעזָאלרעּפ סעלַא
 ,טפַאשהטריו רעד ןערָאװעג ןעבענרעביא ךילטפאשנעדייל זיא רע ןוא קעטנָאי

 .עכייר ַאזַא ןיא סָאד ,סנענירעביא .םהיא ןופ טראוורע טינרָאנ טלָאװ ךיא סאו
 םהיא .טנעכייצעגסיוא סָאד רע טוהט ,ןעמהענ טינ יז לָאז רע סָאװ רַאפ ! רוטַאנ
 טייהנעבעגרעכיא סיורג ט"ײמ ךיז טניטפעשעב רונ ,גילייווגנַאל םינ רונ טינ זיא

 -תטריוו רעלופטכַארּפ א ,טנעכערעגטיוא ןערָאוװועג רַאנָאז זיא רע .ךאז ןייז וצ
 רע זיא טפאשהטריוו רעד ןיא זיולב רעבָא ,רַאנָאז טריזימַאנָאקע ,רערהיפ-טפַאש
 טרָאד ,דנעזיוט ענילדנחעצ ןעגעוו ךיז טלעדנַאה סע ואוו ,טרָאד .טנעכערעגסיוא
 -יימש ןעשימלעש ,ןעכילהערפ םענעי סימ טגָאזעג איז טָאה -- טינ רע טנעכער

 -ַאכ םעד ןופ תודוס איד ןענעװ ןעיורט ףילנהעוועג ןעדייר סע ןעכלעוו טימ ,לעכ
 טסהעז ןעסייוו זיולב ןייֵלַא ייז סָאװ ,ןָאזרעּפמ רעטבעילעג רעייז ןופ רעטקַאר
 סָאד זַא ,ןעכער ךיא .?אטיּפסָאה רעיינ רעד זיא סָאד -- ? ןינב ןעכיורג םעד אוד

 .ךַאזסגנילבעיל ןייז טציא ןיא סָאד .דנעויוט טרעדנוה רעביא ןעטסָאקבָא טעוו
 םהיא ןעבָאה םירעיוּפ איד ? ןעמונעג ךיז טָאה סָאד ןענַאו ןופ אוד טסייוו ןוא
 טָאה רע ןוא ,ונ ,ךיז טכוד ,רעניליב סעקנָאל איד ןעזָאלבָא ייז לָאז רע ,ןעטעבענ
 .גרַאק זיא רע זַא ,ףרואווראפ םעד טכַאמענ םהיא ךיא בָאה ,ןיירעד טגָאזעגבָא ייז
 טאה ןעמאווצ סעלַא ןֹופ רונ ,ןעכַאז ערעדנַא ךָאנ ,ןיילַא םעד רעביא טינ ,ךילריטַאנ
 רע זַא ,אוד טסהעטשראפ ,ןעזייוו וצ ידכ לאטיּפסָאה םעד ןעיוב ןעביוהעגנָא רע
 , טכיילעיפ ,טייקניניילק א ראפ ןענעכער רע טכנָאק אוד .רעגרַאק ןייק סינ זיא
 .יוה סאד ןעהעז ךיילג טסעוו אוד .רהעט ךָאנ ראפרעד םהיא בעיל ךיא רונ
 -רָאנ םהיא ןיא רע טָאה ןעסיורד ןוא טנהָאװעג עדייז רעד ךָאנ טָאה זיוה ם'ניא

 | .טרעדנעעגנ טשינ



 אנינעראק אננא

 טימ גירנעקוק יללאד טנַאזעג טָאה -- !זיוה סענהעש ַא רַאפ סָאװ --

 -עגסיורא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןעלייז טימ זיוה ןעניטכערּפ םעד ףיוא גנורעדנואוועב
 ,ןעטרָאנ ןופ רעמיוב עטלַא איד ןופ ןערילָאק ענירג איד ןעשיווצ ןופ ןעהעז

 -רעדנואוו א קילבנַא רעד זיא ,זיוה ןופ ןעביוא ןופ ןוא ? ןהעש ,תמא טינ --
 | | | | .רעכיל

 ןענייז ךעלגעוו איד ןעכלעוו ףיוא ,ףיוה ןיא ןערהָאפעגניירַא ןענייז ייז

 ,ןעטייב-ןעמולב טימ טצוּפעב םורא ןוא ךעלדנייטש עניילק טימ ןעטָאשעב ןעוועג

 ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,טניטפעשַאב טציא ןעוועג ןענייז רעטייברא ייווצ עכלעוו ףיוא
 ,רהָאפוצ ןעטקעדענ םייב טלעטשעגבָא

 -וק ,טגָאזעג ַאננַא טָאה --- 1 ןערהָאּפוצ ןעמוקעגנ ןיוש ןענייז ייז ןוא ---|

 -- קינאג ןופ טרהיפעגבא סָאוװ-רונ טָאה ןעמ עכלעוו ,דרעפ-טייר איד ףיוא גידנעק
 -בעיל ןיימ זיא םָאד .בָאק רעשילגנע ןַא זיא סָאד ? רענהעש ַא טינ דרעפ רעד זיא
 ? ףַארג רעד זיא ואוו ןוא .רעקוצ םהיא בינ ןוא רעהַא וצ םהיא רהיפ .דרעט-גניל
 -סיורא ןענייז סָאװ ,ןעייקאל ענדאראּפ ייווצ איד ייב ןהָאטעג נערפ ַא איז טָאה --
 -רעד טגָאזעג איז טָאה -- !רע זיא טרָאד ,העז ךיא ,א -- ייז וצ ןעגנורּפשעג
 ,ןעגעגטנַא ייז ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןיקסוואלסעוו ןוא ןיקסנָארוי גידנעהעז

 -עג יקסנָארוװ טָאה -- ? ןיטסריפ רעד רַאפ ץַאלּפ ַא רהיא טליוו ואוו ---

 ןייק ךיז ;ידנעטרַאוװרעד טינ ןוא ,ַאננַא וצ ךיז גידנעדנעוו ,זיוצנַארפ ףיוא טנָאז

 טציא טָאה ןוא אנוװַָארדנַאפקעלַא איראד טסירגעב לָאמַא ךָאנ רע טָאה רעפטנע
 ? רעמיצ-ןָאקלאב ןעסיורג םעד ןיא ,ןעכער ד ה רהיא ןהָאטעג שוק ַא

 ,רעמיצ-לעקניוו ןיא רעסעב ! טייוו וצ ןייז ךָאד טעװ סָאד ,ןיינ ,א' --

 גידנעבעג ,אננַא סגָאזעג טָאה -- ןהעג רימָאל ,ונ .ןעהעז רעטּפָא ךיז רימ ןעלעוו
 .ןענָארטעגסיױרא טָאה ייקא?ל רעד סָאװ ,רעקוצ איד דרעפ ןעטכעילעג רהיא

 גנַאל ףיוא אוד טסיב -- : יללאד וצ .ןהָאטעג דנעוו ַא טציא ךיז טָאה איז
 ! ךילנעמנוא זיא סָאד ? גָאט ןייא ףיוא ,סָאװ ? ןעמוקעג

 טגַאזעג טָאה -- ...רעדניק איד ןוא ;ןעכָארּפשרעפ ױזַא בָאה ךיא ---
 טפרַאדעג טָאה איז סָאוװ ןופרעד יא טייהנעגעלרעפ ַא ןיא ךיז גידנעלהיפ ילכאד

 -עג טָאה איז סָאװ ןופרעד יא ,עקסאילאק ןופ שַאט-עזייר רהיא ןעמהענסיירא
 ,טביוטשרעפ רהעז ןייז זומ םינּפ רהיא זַא טסואוו
 .ןעהעז ןיוש רימ ןעלעוו סָאד רעבָא ...עטכרעייהט ןיימ ,יללאד ,ןיינ --- |

 ,רעמיצ רהיא ןיא טרהיפעגנ ןיללאד טָאה ַאננַא ןוא -- ! ןהעג רימָאַל ,םוק
 -לעוװ ,רעמיצ רעד איוו ענדַארַאּפ ױזַא ןעוועג טינ זיא רעמיצ רעניזַאד רטד

 טנָאזעג סָאה ַאננַא זַא ,רעמיצ ַאזַא ןעוועג זיא סע ; טגיײלעגרָאפ טָאה יקסנָארוװ ןעכ
 . יז ןעלעוו רַאפרעד רעבָא ,ןעהייצרעפ רהיא סָאד טעוװ יללאד זַא טפָאה איז סָאד
 טָאה ןעמ ןעכלעוו רַאפ ,רעמיצ רעד ןוא .רעטייווצ רעד וצ ענייא רעטנעהענ ןייז
 ךָאנ טָאה יללאד ןוא ,טכארּפ טימ טלליפרעביא ןעוועג זיא ,גנונירלושטנע ןעטעבעג
 איד ףיוא ןיללאד טנַאמרעד טָאה ןוא סנהָאוװעג טינ רעמיצ ַאזַא ןיא לָאמ ןייק

 .ןעלעטַאה עשידנעלסיוא איד ןיא ןרעמיצ עטסעב
 אננַא טגָאזעג טָאה -- !ןיב ךיא ךילקילג איוו ,עניימ עקנירעייהט ,ונ ---

 -- ןיללאד ןעבעל םויטסַאק-ןענאזאמא רהיא ןיא טונימ ַא ףיוא ךיז גידנעצעזוצ
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 אנינעראק אננא

 זיולב ןעהעזעג ךיא באה ןאוויטכ .ענעגייא ערעזנוא ןעגעוו טציא רימ ?לחעצרעד
 -העצרעד טינ רָאג רעבָא ךָאד ןָאק רע .גרובסרעטעּפ ןיא גידנעייז עלייוו ןייא ףיוא
 -יימ עסיורג א ןיוש ? ַאינַאט עקניבעיל ןיימ טכַאמ סָאװ .רעדניק איד ןעגעוו ןעל
 ? ןייז איז ןומ עלעד

 -דנַאסקעלַא איראד טרעמטנעעג ץרוק טָאה -- עסיורג ַא רהעז ,אי --
 ןעגַארפ איד ףיוא טלַאק ױזַא טרעפטנע איז סָאװ ךיז גידנערעדנואוו ןיילא ,אנווָאר
 -וצ איז טָאה -- סניוועל איד ייב טוג רחעז ןענהָאוװ רימי --- רעדניק ערהיא ןעגנעוו
 ,טגיילעג

 ַאננַא טנָאזעג טָאה -- טינ ךימ טססַאה אוד זַא ,ןעסיוו טלָאװ ךיא ןעוו ---
 ןַא םײסקעלַא ךָאד זיא אוויטס  .רעהַא ןעמוקעג עלַא רהיא טלָאװ ןַאד ...ןַאד ---
 טיור גנולצולּפ ןיא ןוא טגידנעעג איז טָאה -- דניירפ"רעטונ רעסיורג ,רעטְלַא
 .ןערָאװעג

 -עלרעפ ןיא טָאה -- ...רימ ,טרָאד טוג ױזַא ןעלהיפ רימ רעבָא ,אי --
 .יללאד טרעפטנעעגנ טייחנעג

 ךַאז ןייא .החמש ןופ טייקשיררַאנ ךיא דייר סָאד ,סנענירעביא ,אי --
 --- ןעמוקענ זנוא וצ טסיב אוד סָאװ ךיא ן'ב ןרעג איו ; ןעגָאז רונ ריד ךיא ליוו
 ,רימ טגָאזעג טינ ךָאנ טכָאה אוד -- איז וידנעשוק רעדיוו ַאננַא טגָאזעג טָאה
 רעבָא .ןעסיוו סעלַא ךָאד ליוו ךיא ןוא ,רימ ןעגעוו טסקנייד אוד סָאװ ןוא איוו
 ,טינ ךיז טליוו רימ .ןיב ךיא איוו ױזַא ןעהעז ךימ טסעוו אוד סָאװ ,טהערפ ךימ
 .ןעזייוופיוא טימרעד סעּפע ליוו ךיא זַא ןעניימ לָאז רעצימע זַא ,ךילכעזטּפױה
 סטכעלש ןייק םענייק : ןעבעל טושּפ ליוו ךיא ,ןעזייוופיוא טיג ךַאז ןייק יוו ךיא
 -עביא ? רהַאוװו טינ ,טכער ךָאד ךיא בָאה ףיורעד ,ןיילַא ךיז רעסיוא ,ןהָאטעג טינ
 טוג סעלַא ןעגעוו ּךָאנ ןעלעוו רימ ןוא ,ךערּפשעג רעגנַאל ַא ןיא סָאד ,סנעגיר
 איד ןעקישניירא ריד לע ךיא ,ךיז ןהָאטנָא ךיא הענ טציא  ,ךיז ןעדיירכרוד
 | ,טסנעיד
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 טקוקעב אנווָארדנאסקעלַא איראד טָאה ןיילַא ןעבילברעפ זיא איז ןעוו
 ןיא ןיולב ןעזעלעג טָאה איז ןעכלעוו ןעגעוו ,גָאטליואו ןעשיאעּפָארייא םענעי ןופ ןוא אווטסווָאטנַארפ ןיא סולפרעביא ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג רהיא ףיוא טָאה ,רעמיצ ןיא טציא ןוא זיוה ץכרוד גידנעהעגכרוד ןוא זיוה םוצ גידנערהאפוצ ןעהעזעג טָאה איז סאו סעלַא ,עט'תיבק-לעב ַא ןופ ןעניוא איד טימ רעמיצ םעד
 עניילל איד ףיוא ךעלעכיצ עניטנײצק םימ ןוא סנעּפָאקוצ םענהעש רעדנוזעב ַא טימ ץארטַאמ א טימ סענישזורּפ ףיוא ןעוועג זיא םעב איד .רעמיצ רעצנַאג רעד ןעגיוצעב ןעוועג זיא סע ןעכלעוו טימ ,ךיּפעט םעד זיב ןעטעּפַאט עייג עשיזיוצ -נַארפ איד ןופ ןעביורעגנָא ,יינ ןעוועג זיא סעלא .ףרָאד ןיא טינ ,טדָאטש ןיא טינ ,דנַאלסור ןיא ןעהעזעג טינ להָאמ ןייק ךָאנ סָאד טָאה רונ ,ןענַאמָאר עשילננע
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 אגיגעראק) א נא

 ,עלעקפאז איר ,לעשיט-טעלַאוט ד ;ד ,לעשיט-שאוו רענרָאמרַאמ רעד .ךעלעשיק
 סעֶלַא -- ךעלגנַאהרָאפ איד ,ןענידראג איד ,ןימאק |'םיוא רעגייז רענעזנַארב רעד

 | .יינ ןוא רעייהט ןעוועג זיא
 רהיא ןעגָאלשוצרָאפ ןעמוקעגניירא זיא עכלעוו ,טסניד עטצוּפעגסיוא איד

 יללאד סָאװ איד רעדייא ערענהעש ַא ,דיילק א ןיא ןוא טמַאקרעכ שידָאמ ,ףליה

 ןיא ערעדנַא סעלַא איו רעייהט ןוא יינ ױזַא ןעוועג ךיוא זיא ,ןעגָארטעג טאה
 ,טייקכילפעה רהיא ןערָאװעג ןעלעפעג זיא ןענווָארדנַאסקעלַא אירַאד .רעמיצ םעד
 ךיז טָאה איז רעבָא ,איז ןענעידעב וצ טייקניטרעפ רהיא ןוא טייקנייר רהיא

 ,רהיא רַאפ םהענעגנַאנוא סעּפע ןעוועג זיא רהיא ; רהיא טימ םעווקעבנוא טלהיפעג |
 יּפ-לע טָאה ןעמ ןעכלעוו ,לעקאי ןעטעטַאלרעפ רהיא ןעמהענקיורַא ףרַאד איז סָאװ
 עכלעוו טימ ,סעטאל ענעי טימ טמהעשעג ָאד ךיז טָאה איז .טקַאּפעגנייא תועט

 ןעוועג ןובשח רעד זיא םייהרעד ןיא .טריצלָאטש םייהרעד ןיא ךיז ייב טָאה איז

 -ָאק 05 וצ גייצ ןישרַא 24 ןעבָאה ןעמ ףרַאד ךעלקאי סקעז ףיוא זַא ,רהָאלק ױזַא
 רעסיוא ,לעבור 18 סלַא רעכעה ןעמַאזוצ סיוא טכַאמ סע סָאװ ,ןישרַא ןַא סעקיּפ

 -בִא ןענָאק טפרַאדעג ןעמ טָאה לעבור 15 איד ןוא ,גנוצופעב ןוא טײברַא רעד

 | | | .ןערָאּפש
 רעמיצ ןיא ןעוו ,רעטכייל טלהיפרעד ךיז טָאה אנווָארדנַאסקעלַא איראד

 ; טנאקעב גנַאל ןעוועג ןיוש רהיא זיא עכלעוו ,אקשונַא ןעמוקעגניירַא ךָאנרעד זיא

 אקושנא ןוא , ,התצירּפ איד ןענעידעב טפראדעב טָאה טסנעיד עשיזיוצנארפ איד

 .אנווָארדנַאקקעלַא איראד טימ ןעבילבעג זיא
 התצירּפ רעד ןופ ןעדעירפוצ סנרעדנוזעב ןעוועג םינּפַא זיִא אקׂשונַא

 -פיוא ןַא ןהִא ןעדייר ןייא ןיא ןעטלַאהעג טָאה ןוא ןערהָאפוצ ןעמוקעג זיִא סָאװ

 -לעפייווצ רהיא ןעגָאזסיױרא ליוו ?עדיימ סָאד זַא ,טקרעמַאב טָאה יללאד .רעה
 ןאקשונַא ךיז טָאה סנרעדנָאזעב ,עגַאל סניהטריוו רעד ןעגעוו גנוניימ עטפַאה
 ַאננַא וצ טייהנעבעגרעביא ןוא עבעיל ס'ףַארג םעד ןעגעוו ןעדייר טלעוועג קרַאטש

 איז איוו ,ןעלעטשבָא ?הָאמ סעדעי איז טכוזעג .טָאה יללאד רעבָא ,אנוועידַאקרַא

 .םעד ןעגעוו ןעביוהנָא רונ טגעלט
 ייז ןענייז ,אנוועידַאקרַא ַאננַא ןעבעל ןעסקַאװעגסיױא ךָאד ןיב ךיא --

 .ןעלייהטרוא וצ זיא זנוא רַאּפ טינ ,עשזיסָאװ ,ונ ,סעלַא ןופ רערעייהט רימ ךָאד

 ,..רע איוו ,ןעבעיל ױזַא רַאפרעד רעבָא

 זעמ ביוא ,ןעשַאוװסיוא ךיילג סָאד ןעבעג ןוא טוג ױזַא ןייז אוד טסעוו ---

 .אנווָארדנאסקעלַא איראד ןעגָאלשעגרעביא דייר ערהיא טָאה -- ןָאק
 -עב טלעטשעגנָא ךָאד ןענייז זנוא ייב .קעװַא ךיילג סָאד ביג ךיא ,אי --

 ךָאד טשַאוו ןעשַאװ ןוא ,טערג איד ןעביירוצבא ףיוא זיולב ,ןעיורפ ייווצ רעדנוז

 רענעטלעז ַאזַא .סעֶלַא סָאד ןעגעוו ךָאד ריז טגרָאז ןיילַא ףַארג רעד .ןישַאמ איד

 | . ןַאמ

 רהיא טימ ןוא ןיירא רהיא וצ זיא ַאננַא סָאװ טציא ןעוועג ןרעג זיא יללאד |

 | .ײרעלּפאלּפ סאקשונא טגידנעעג ךיז טָאה ןעמוקניירא

 .-סיטאב רעכַאפנייא ןַא ןיא ןהָאטענרעביא ןעוועג טציא ןיוש ןזיא ַאננַא

 .טייקכַאפנייא רעגיזָאד רעד וצ טקוקענוצ טוג ךיז טָאה יללאד ,דיילק רענעט
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 בא טכָאק סע סָאװ ווא טעטיידעב טײקכַאפנייא אזַא סָאװ טסואוועג טָאה איז

 | | | / ,לעריילק עכַאפנייא ַאזַא ןעכַאמ וצ
 ףיוא גידנעזייוונָא אננא ןהָאטעג גָאז א טָאה --- עטנאקעב עטלַא ןַא --

 | | .אקשונַא
 ןעוועג זיא איז ; טייחנעגעלרעפ ןייק ןיא ןעוועג טינ טציא ןיוש זיא ַאננַא |
 ןעמוקעג טציא ןיוש זיא איז זַא ,ןעהעזעגנ טָאה יללאד .יירפ ןוא ;יהור גידנעטשלָאפ

 רהיא טכַאמעג טָאה רחיא ףיוא ןעכלעוו ,קודדנייא םענעי ןופ ךיז וצ גידנעטשלאפ
 ןעגיטליגכיילג ,ןעכילבעלפרעביוא םענעי טימ טדערעג טציא ןיוש טָאה איז .ןעמוק

 -עג ךיז ןעניפעג סע ואוו גנולײהטבַא רטנעי יצ טרהיפ סָאװ ,ריחט איד ןעוו ,ןָאט
 | .ןעפַאלשרעפ זיא ,ןעקנַאדעג עניצרַאה ןוא ןעקה'פ

 ,טגערפענ יללאד טָאה -- ?ַאננַא ,עלעדיימ ןייד טכַאמ סָאװ ןוא --

 איז .דנוזעגנ זיא איז (רעטכָאט רהיא ןעפורעג ַאננַא טָאה יױזַא) ?ינַא --
 ריד איז ?עװ ךיא ,םוק ?ןעהעז איז אוד טסליו .טרעקעברַאפ רהעז דיז טָאה
 ---סנירעגניוי טימ טאהעג ךיא בָאה טייקכילמהענעגנאנוא לעיפ ךילקערש .ןעזייוו
 .םִא עשינעילַאטיא ןא ןעוועג זיא זנוא ייב -- ןעלהעצרעד ןעביוהעגנָא איז טָאה
 דניק סָאד רעבָא ,ןעקישקעווַא טלעװעג איז ןעבָאה רימ ! םוד ױזַא רעבָא ,עטוג א
 | .ןָא ךָאנ איז ןעטלַאה רימ זַא ,רהיא וצ טנהעוועג יוזַא זיא

 -יוהעגנָא יללאד טָאה -- 3 טנעדרָאעגנייא ךיז רחיא טָאה איוו רעבָא --
 רעבָא .ןענָארט טעוװ עלעדיימ איד ןעמָאנ ַא רַאפ סָאװ ,םעד ןעגעוו ןעגערפ ןעב

 םעד טרעדנעעג איז טָאה ,טנעקלָאװרעפ ךיז טָאה םינּפ סַאננַא איו גידנעקרעמ
 טָאה ? םַא רעד טימ טנעדרָאעגנייא רחיא טָאה איוו -- ענַארפ רהיא ןופ קנַאדעג
 ? טנהעווטנע דניק סָאד רהיא

 | .ןענאטשרעפ טָאה אננַא רעבָא

 -ערפ טליוועג טסָאה אוד ? ןענערפ טלעוועג סָאד טינ ךָאד טסָאה אוד --
 ,טינ ןעמָאנ ןייק טָאה איו .ןעײטקעלַא טגינייּט סָאד ? תמא ? ןעמָאנ םעד ןעגעוו ןעג
 יױזַא גידנערמושזרעפ ,ַאננַא טנַאזעג טָאה -- אנינערַאק ...זיא איז ,טסייה סָאד

 ןעלעוו סנענירעביא -- ןעחעזעג ךיז ןעבָאה ןעמערב איד זיולב זַא ,ןעגיוא איד
 זיוש טכירק איז .ןעהעז איז טפעוו אוד ,םוק .רעטעּפש ןעדייר ךָאנ םעד ןעגעוו רימ
 ,םורַא

 טשאררעביא רהעמ ךָאנ יללאד ןיא רעמיצ-רעדניק ןיא גידנעמוקניירַא

 -רָאּפמיא ןענייז עכלעוו ,ךעלעגעוו ןעוועג ןענייז ָאד .טייקכייר רעד ןופ ןערָאװעג
 ,ןאוויד א ;ןהענ ךיז ןענרהעלוצ ןעטנעמורטסניא ,דנַאלגנע ןופ ןערָאװעג טריט
 ,ןעכירקוצמורַא דניק ז'רַאפ ,דראילליב ַא איו טעטכירעגנייא ןעוועג זיא רעכלעוו
 ןעבירשעגסיוא לעיצעּפס ןעוועג זיא סעלַא .סענַאװ ןימ רעדנוזעב ַא ,סעקלעדיוה
 רעד .רעייהט רהעז גיטנעק ןוא טיײברַא עטסעפ ,טעטילַאוװק עטוג ןופ ,דנַאלגנע ןופ
 : ,רעניטכיל ַא ,רעכיוה ַא ,רעסיורג א ןעוועג זיא דעמיצ

 עלעדמעה ןייא ןיא ןעסעזענ דניק סָאד זיא ןעגנַאנעגניירַא ןענייז ייז ןעוו
 טָאה סע עכלעוו טימ ,ןָאילוב ןעסענעג טָאה ןוא שיט םייב להוטשדןחעק ַא ןיא
 ןעסעגעג ךיוא ןיילַא ייברעד ןוא איז טָאה טעמרָאקעג .?עטסירב איד ןעסַאגרעּפ

 טינ ןוא םֵא איד טינ .רעמיצ-רעדניק ןיא טנעידעג טָאה עכלעוו ,לעדיימ עשיסור א
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 'עטנהעאנ ַא ןיא ןעוועג עדייב ןענייז יז : ןעוועג טינ רעמיצ ןיא ןענייז ַאיגַאינ איד
 -יוצנַארפ ןעראברעדנַאז ַא ףיוא ךערּפשעג רעייז טרעהעג ךיז טָאה סע ןוא רעמיצ
 ,ךיז ןעדיירפיונוצ טנעקענ זיולב ןעבָאה ןיילַא ייז ןעכלעוו ףיוא ,טקעלַאיד ןעשיז

 עקרעדנעלגנע עטצוּפענסיוא ,עכיוה איד זיא ,עמיטש ס'ַאננַא גידנערעהרע'ד

 ןעפָאלעגניירַא ךעלעזיירג עדנאלב איד סימ ןוא םינּפ ןעטהענעגנַאנוא רהיא טימ

 אננַא להָאוובָא ,ךיז ןערעפטנערַאפ וצ ךיילנ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא רהיט ןיא לענש
 -סיורא טָאה איז סָאװ טרָאװ ןעדעי ייב .טנידלושעב טינ ךַאז ןייק ןיא איז טָאה
 ."ידייל יַאמ ,סעי, : טניילעגוצ איז טָאה טדערעג

 ןוא ךעלעסיפ עניטפערק סימ ,עלעדיימ עקניטיור ,עניראָאה-צרַאװש איד

 ; ןערָאװעג ןעלעפעג רהעז ןאנווָארדנַאסקעלַא איראד זיא ,לירעּפרעק ןעקניטיור

 -עג ןעלעפעג זיא רהיא .ןעהעזסיוא ןעדנוזעג רהיא ןעוועג אנקמ רַאנָאז טָאה איז

 .-ניק ענעגייא ערהיא ןופ רענייא ןייק .ןעכָארקעגמורא זיא דניק סָאד איו ןערָא;ו
 איז .ןהעג ןעביֹוהנָא טפראדעג טָאה סע ןעוו ,ןעכָארקעגמורא טינ יוזא זיא רעד
 ,עדנעצילב ערהיא טימ ,עסיורג איד ףיוא טקוקעגמוא על'היח ַא איוו ,ךיז טָאה

 ןעקוק וצ האנה טָאה ןעמ סָאװ ןופרעד םינּפא גידנעבָאה האנה ,ןעגיוא עצראווש
 ךיז גידנעראּפשנייא ןוא טייז ןייא ףיוא ךעלסיפ איד גידנעטלַאה ןוא ,רהיא ףיוא
 -רעטניה םעד ןעגיוצענרעטנוא קנילפ איז טָאה ,ךעלטנעה עדייב טימ שיגרענע

 .סיוארָאפ ןוא סיוארָאפ ךעלטנעה איד גידנעפרַאוװרעביא ,לעכלייהט
 איד ךָאנ רעדנוזעב ןוא .רעמיצרעדניק ןופ טסייג רעניימענלַא רעד רעבָא

 רעבַא .ןענווָארדנַאסקעלַא איראד ןעוועג ןעלעפעג טינ רהעז זיא ,עקרעדנעלגנע
 טלעוועג טינ עטוג ןייק טלָאװ ,סָאננַא איוו עילימַאפ עגיסעמלעגער טינ ַאזַא ןיא
 עכַאזרוא איד טרהעלקרע ַאנווָארדנַאסקעלַא איראד ךיז טָאה ױזַא ,טלעטשעגנָא ןייז

 רעסיוא .ַאינַאינ עלבַאטקעּפסער טינ ַאזַא ,עשיהטַאּפמיסנוא ַאזַא טלַאה ןעמ סָאװ
 ןייק זיא ַאינַאינ ןוא םֵא ,רעטומ רעד ןעשיווצ זַא ,טקרעמעב ךיילנ יללאד טָאה םעד

 .רעמיצ רעדניק ןיא ןיירַא ןעטלעז טכוק ַאננַא זַא ןוא ,ָאטינ עינַאמרַאה
 לעיפיוו ,ענַארפ רעד ףיוא סָאװ סָאד ןעוועג זיא סעלַא ןופ רעכילרעדנואוו

 "עג טשינרָאג טָאװ ןוא טכַאמעג תועט ַא ַאננַא טָאה ,טָאה דניק סָאד ךעלדנהייצ

 .ןעטינשעגסיוא דניק םייב ךיז ןעבָאה סָאװ ,ךעלדנהייצ ייווצ עיינ ןעגעוו טסואיו
 ענירעכיא ןַא איו ָאד ןיב ךיא סָאװ ,רעווש ?הָאמ עכנַאמ זיא רימ ---

 גידנעטלַאהרעטנוא ןוא רעמיצ-רעדניק ןופ גידנעהעגסיורא ,ַאננַא טגָאזעג טָאה ---
 םעד טימ -- גייצלעיּפש איד ןעּפעצרַאפ וצ טינ ,דיילק רהיא ןופ ףיילש םעד

 .ןעוועג שרעדנַא זיא דניק ןעטשרע
 -קעלַא איראד טגָאזעג טכַאז טָאה --- טרהעקרַאפ ,טניימעג בָאה ךיא --

 | .אנווָארדנַאס

 "עג טָאה -- ןאשזאירעס ןעהעזעג בָאה ךיא ,ךָאד טסייוו אוד ! ןיינ ,א --

 ןיא טקוקעגנייא ךיז טלָאװ איז איוו ,ןעניוא איד גידנערומשזראפ ַאננַא טנָאז

 ,רעטעּפש ןעדייר םעד ןעגעוו ךָאנ רימ ןעלעוו ,סנעגנירביא -- טייוו רהעז סעּפע

 גנולצולּפ טָאה ןעמ רעכלעוו ,עגירעגנוה ַא איוו ןיב ךיא ,ןעביולג טינ טסעוו אוד

 -ַאכ וצ רעהירפ סָאװ רַאפ טינ סייוו איז ןוא טייצלהָאמ ןעלופ א טלעטשענקעווא

 ךיא סָאװ ךערּפשעג סָאד ןוא אוד טסיב סָאד -- טייצלהָאמ רעלופ רעד .ךיז ןעּפ

600 



 אנינעראק אננא

 ןוא ;ןערעדנַא ןייק טימ ןעבָאה טינ סָאד ןָאק ךיא איוו ,ריד טימ ןעבָאה ףרַאד
 -סיורא ,ןעדיירטיורא סעלַא ףרַאד ךיא .ןעביוהוצנָא רעהירפ סָאװ ןופ םינ סייוו ךיא
 אוד עכלעוו ,טפאשלעזעג איד ןענעכייצעב רעהירפ ריד ףרַאד ךיא ,אי .ןעגָאז
 איד ןופ ןָא ביוה ךיא -- ןעביוהעגנָא איז טָאה ןענעגעגעב זנוא ייב טסעוו
 -יטס ןוא ענייד סייוו ךיא ןוא ,ךָאד אוד טסנעק איז ,אראווראוו ןיטסריפ .ןעמַאד
 ןעבעל רהיא ןופ קעווצ רעצנַאג רעד זא ,טגָאז אוויטס .רהיא ןעגעוו גנוניימ סאוו
 אנירעטַאק עטנַאט ןופ רעכעה טהעטש איז זַא ןעזייוועב וצ ,ןיירעד טהעטשעב
 -קנַאד רהיא ןיב ךיא ןוא עטוג ַא זיא איז רעבָא ; תמא זיא סעלַא סָאד .אנווָאלװַאּפ
 -ימע ןעבָאה טזומענ בָאה ךיא ןעוו ,טנעמָאמ ַא ןעוועג זיא גרובסרעטעּפ ןיא .רַאב
 איז ,ךילקריוו ,רעבָא .טהערדעג רעטנוא ךיז איז טָאה ַאד .טפַאש'רבח סנעצ
 אוד זַא ,העז ךיא .עגַאל ןיימ טרעטכיילרעפ רהעז סָאה איז ןוא עטוג ַא זיא איז
 -סרעטעּפ ןיא ,טרָאד ...ענַאל ןיימ ןופ טייקגירעווש עצנַאג איד טינ טפהעטשרעפ
 רעבָא ,ונ .ךילקילג ןוא גיחור רהעז ךיא ןיב ָאד -- טגיילעגוצ איז טָאה -- גרוב
 רע ,יקסשזאיווס ןאד : ןענעכערסיוא ָאזלַא ריד ףרַאד ךיא .רעטעּפש םעד ןעגעוו
 רענידנעטשנַא ןַא רהעז זיא רע ,דנַאטש-לעדא םעד ןופ רעדנעציזרַאפ רעד זיא
 טסהעטשראפ אוד .ןעייסקעלא ןופ סָאװ הרַאד רע לייוו ,ָאד זיא רע רעבָא ,ןַאמ
 -רַאפ ןייז טימ ייסקעֶלַא ןָאק ,דנַאל וצ טצעזעב ךיז ןעבָאה רימ ןעוו טציא זַא ,ךָאד
 ; ןעהעזעג םהיא טסָאה אוד -- שטיוועקשוט ןאד .סולפנייא סיורג ןעבָאה ןענעמ
 ןעמוקעג זיא רע ןוא ןעזָאלרעפ םהיא ןעמ טָאה טציא .יסטעב טימ ןעוועג זיא רע
 ץנַאנ ןענייז עכלעוו ,ײסקלַא טגָאז ,ןעשנעמ ענעי ןופ רענייא זיא רע ,זנוא וצ
 ךיז ןעֶליוו ייז סָאװ טימ ,סָאד רַאפ ןעמהעננא ייז לָאז ןעמ ביוא ,םהענעגנַא
 רעכילבעיל א רהעז .ְךָאד אוד טסנעק םעד ....יקסוואלסעוו ןאד ןעגייצסיורא
 טָאה סָאװ -- ןהָאטעג לעכיימש ַא שימלעש טָאה ןוא טגָאזעג איז טָאה -- לענניא
 טָאה יקסוואלסעוו ? ןעניוועל טימ עטכישעג עדליוו ַא רַאפ סעּפע טריסַאּפ טרָאד
 ןעבָאה ןעפרַאד רענעט איד ,אי .טינ ןעביולג רימ רעבָא ,ןעײסקעלַא טלהעצרעד
 -ָאה ףרַאד ײסקעלַא ןוא ביירטרעפ-טייצ סלַא ךיז ןעריסערעטניארַאפ וצ סָאװ טימ
 ,גיטיונ זיא סע ,רעייהט טפַאשלעזעג עגיזָאד איד רימ זיא רַאפרעד ,םוקילבוּפ ןעב
 סעּפע ןעשניוו טינ לָאז ײסקעלַא ןוא ךעלהערפ ,גידעבעל ןייז לָאז זנוא ייב זַא
 ַא ןיא סָאד .רעטלַאװרעפ םעד ןעהעז ָאד אוד טסעוװ ןַאד .סעיינ ,סערעדנַא
 .רהעז םהיא טצעש ײסקעלַא .ךַאז ןייז טהעטשרַאפ ןוא רעליואוו ַא רהעז ,שטייד
 .דָאד טסייוו ,ױזַא רונ ,טסיליהינ ַא אקוד טינ ,שנעמ רעגנוי ַא ,רָאטקָאד רעד ןַאד
 ,..רָאטקעטיכרַא רעד ןַאד .רָאטקָאד רעטונג ַא רהעז רעבָא . ..רעכעמ ן'טימ טסע
 .ףיוה רעניילק ַא
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 ױזַא איז ךָאד טָאה רהיא ,ןיטסריפ ,ןיללאד ךייא רהיא טָאה ָאד ,ונ ---

 -קעלַא איראד טימ ןעמַאזוצ גידנעמוקסיורא ַאננַא טגָאזעג טָאה --- ןעהעז טלעוועג
 ןעסעזעג זיא סע ואוו ,עסַאררעט רעטרעיומעג ,רעסיורג רעד ףיוא ַאנווָארדנַאס

 -ירוק ײסקעלַא ףַארג רַאפ עלעשיק ַא טהענעגסיוא טָאה ןוא אראווראוו ןיטסריפ

 ןעגעווטסעד ןופ רעבָא ,גאטימ זיב טינ ךַאז ןייק ליוו איז זַא ,טנָאז איז --- שטיווָאל
 לעוו ןוא ןעיעסקעלַא ןעכוזפיוא ןהעג לע ךיא ןוא ,קיטשהירפ ןעגנַאלרעד טסייה

 .רעהַא ןעגניירב ןעמעלַא ייז

 ןעמונעגפיוא גידענג וליפא ןוא ךילטרעצ רהעז טָאה אראווראוו ןיטסריפ
 ייב ָאד טציא טנהָאװ איז זַא ,ןערהעלקרע ןעמונעג ךיילג רהיא טָאה ןוא ןיללאד

 -סעווש רהיא רעדייא רהעמ ןַאננַא טבעילעג רעמיא טָאה איז ?ייוו ,רַאפרעד ןַאננַא

 -עגבָא ךיז ןעבָאה עלא ןעוו ,טציא זא ןוא ,איז טבעיל ַאנװָאלװַאּפ אנירעטַאק ,רעט
 -ָאד רעד ןיא רהיא ןעפלעה וצ טכילפ רהיא רַאפ איז טנעכער ,{ ַאננַא ןופ טרהעק
 ,טייצ-סגנַאגרעביא רערעווש רעניז

 -ייוורעד רעדיוו ךיז ךיא לעװ ןאד ןוא ,טג ןעבעג רהיא טעװ ןַאמ רעד ---

 ןעלליפרע ןוא ךילצינ ןייז ךיא ןָאק לייוורעד ןוא ,טײקמַאזנייא ןיימ ןיא ןערעט
 איוו יוזא טינ ןיב ךיא םוראוו .ןייז טינ רימ לָאז סָאד רעווש איוו ,טכילפּפ ןיימ

 סָאװ טייז ןייד ןופ זיא סָאד טוג איוו ! ריד ןופ זיא סָאד ךילבעיל איוו .,ערעדנַא

 ן'טּפשמ ; קלָאפ ראָאּפ עטסעב איד איוו ןעבעל ייז ! ןערהָאפוצ ןעמוקעג טסיב אוד
 וליפא ןוא ...אוועינעווא ןוא יקסווָאזויריב ןעד ןענייז .,רימ טינ ןוא ,טָאג ייז טעוו

 ...אוואנוטּפענ אזיל יוא ,אוואטנעמאמס טימ וועיליסאוו רעדָא ,ווָארדנאקינ ןיילַא

 ,טימרעד טגידנעעג ךיז טָאה סע ןוא .טשינרַאג רענייק טדער ןעגעווטכעד ןופ
 נוא ייב ...ןעמעלַא ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ןעמונעגפיוא ייז ןערעוו טציא זַא

 אוויטס .ליוו רע סָאװ רערעדעי טוהט גאטימ זיב .רהוא 7 רעמיא גאטימ ןעמ טסע

 להָאמ עלַא ןייז ףרַאד רע .טקישעג רעהַא ךיד טָאה רע סָאװ ןהָאטעג טוג רהעז טָאה

 יורב ןייז ךרוד ןוא רעטומ ןייז ךרוד ןָאק רע זַא ,ךָאד טסייוו אוד .ייז וצ רעטנעהעגנ

 -גיטעהטלהָאװ ,ןעכַאז עטוג לעיפ רחעז ןעוהט ייז ןוא .ןעכַאמכרוד סעלַא רעד
 -עג עלָאפטכַארּפ א ? לאטיּפסָאה ןייז ןענעוו טלהעצרעד טינ ריד טָאה רע .טייק

 .זירַאּפ ןופ ןעבעירשעגסיוא סעלַא ןוא עדייב

 ךיז טָאה עכלעוו ,ןַאננַא ןופ ןערָאװעג ןעסירעגרעביא זיא ךערּפשענ רעייז

 -ילבעג ךָאנ זיא גאטימ זיב .טפַאשלעזעג-רענעמ רעצנַאג רעד טימ טרהעקעגקירוצ

 ןעגַאלשעגרָאפ םוראד ןענייז סע ןוא ןהעש ןעוועג זיא רעטעוו רעד ,טייצ לעיפ ןעב

 .גאטימ זיב ןעגניירברעפ וצ טייצ איד איוו ןעלטימ יילרע עגינייא ןערָאװעג

 ריומ --- יקסוואקמעוו ןעגָאלשעגרָאפ טָאה -- סינעט-נואל עיטרַאּפ א ---

 .אנוועידַאקרַא ַאננַא ,ךייא טימ רעדיוו
 ןוא ןעטרָאג ןיא ךיז ןעריצַאּפשכרוד רעסעב רימָאל ; סייה וצ ,ןיינ --
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 -ערב איד אנווָארדנַאסקעלא איראד ןעזייוועב ןוא ךיז ןערהָאפכרוד ?לעפיש ַא ןיא
 .יקסנָארוװ ןעגָאלשעגרָאפ טָאה -- ןענ

 .יקסשזאיווס טנָאזעג טָאה -- סעֶלַא טימ ןייא םיטש ךיא --

 -וצכרוד סעלַא ןופ רעמהענעגנַא ןייז טעוװ יללאד ראפ זַא ,ביולג ךיא --- |
 .ַאננַא טגָאזעג טָאה -- לעפיש א ןיוש ךָאנרעד ןוא ? רהַאװ טינ ,ךיז ןהעג

 טימ ַאננַא :לעגעטש ן'רעביא ןעריצַאּפש קעװַא ייז ןענייז זייוו-ראָאּפ
 ןיא ןעסַאמרעגינייא ןעוועג זיא יללאד ,ןיקסנָארוי טימ יללאד ןוא יקסשזאיווס
 טגיטרעפטכערעג רונ טינ איז טָאה ,טקַארטסבַא ,שיטערָאעהט .טייהנעגעלרעפ
 טריסַאּפ סע ןײמעגלַא ןיא איוו .גנילדנַאה סַאגנַא םוג רַאפ ןעטלַאהעג רַאנָאז רונ
 -עטנייא רעד ןופ ןערָאװעג דעימ ןענייז עכלעוו ,ןעיורפ עכילטיז ,ענייר זַא ,טּפָא
 -לושטנע רונ טינ ןעטייוו ןופ גידנעהעטש איז טָאה ,ןעבעל ןעכילטיז ןופ טייקגינ
 םעד רעסיוא .ןעבעל אזַא ןעוועג אנקמ רַאגָאז טָאה רונ ,ןעבעל ןעגידניז םעד טניד
 -נעהעזרעד ,טייקכילקריוו רעד ןיא רעבָא .,ןַאננַא טבעילעג ןעצרַאה ןיא איז טָאה
 -עבנוא ןערָאװעג רהיא זיא ,דמערפ רהיא ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ ןעשיווצ איז גיד

 עכלעוו ,אראווראוו ןיטסריפ םהענעגנַא טינ ןעוועג רחיא זיא סנרעדנַאזעב .םעווק
 איז עכלעוו טימ ,טייקכילמעווקעב ענעי בעילוצ זיולב טעהייצרעפ סעלַא ייז טָאה
 | | .טצונעב ךיז טָאה

 -וצ ,ןעשנעמ םעד ןעהעז וצ ןעוועג םהענעגנַא טינ רהיא זיא ןײמעגלַא ןיא
 ןייק רהיא יקסנָארװ זיא םעד ץוח ַא .טלעדנַאהעג ױזַא טָאה ַאננַא ןעכלעוו בעיל
 טָאה ןוא ץלָאטש וצ רַאפ ןעטלַאהעג םהיא טָאה איז .ןעוועג ןעלעפעג טינ להָאמ
 וצ ױזַא טכער סָאד ןעבעג םהיא לָאז סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע ןעהעזעג טינ םהיא ןיא
 -עג ,סעכלעזַא סעּפע טלהיפעג טָאה איז .,ןעגעמרעפ ןייז טימ ןעדייס ןעריצלָאטש

 -טסניד עטנַאגעלע רעד ןעבעל טלהיפעג טָאה איז סָאװ סָאד איוו ,םהיא טימ גידנעה
 -נענעלרעפ ןיא טלהיפעג ךיז טָאה איז .לעקאי ןעטעטאלרעפ רהיא רעביא לעדיימ
 ךַאז רעדנַא ןייק גידנעניפעג טינ ; ןעדייר וצ סָאװ ןעגעוו טכוזעג טָאה ןוא טייה
 | .ןיוה ןייז ןעביול וצ ןעביוהעגנָא איז טָאה/

 -- ליטס ןעטלַא ,ןעטוג ןיא ןוא ןינב רענהעש ַא רהעז זיא סָאד ,אי --|
 | .טגָאזעג רע טָאה

 "יוזַא סָאד ןיא .זיוה םוצ רהָאפוצ ן'רַאפ ףיוה רעד רהעז טלעפעגנ רימ ---
 | ? רעהירפ ןופ ןעוועג

 ,האנה ןופ ןעטכיולעג טָאה םינּפ ןייז ןוא טנָאזעג רע טָאה -- ! ןיינ ,א --
 -הירפ ןעטצעל ןעהעזעגסיוא טָאה זיוה סָאד איוו ןעהעז טפרַאדעג טָאה רהיא --
 | ! נניל

 ז!ענייצוצנא ,רהעמ ץלַא ךָאנרעד גיטכיזרָאפ רעהירפ ,ןעביוהעגנָא טָאה רע
 סָאד ןערָאװעג טצוּפענסיױא זיא סע איוו ןעטייהלעצנייא ענעדעישרעפ ףיוא רהיא
 רַאפ ךיז ןהָאט וצ םחיר ַא איו טלהיפעג טָאה יקסנָארוװ זַא ןעוועג גיטנעק .זיוה
 טביול אנווָארדנַאסקעלַא איראד סָאװ טהערפעג טָאה םהיא ןוא טסַאג םעיינ םעד
 | : ,םהיא

 ,פאטיּפסָאה םעד ןעקוקעב וצ טסול טָאה ןוא דעימ טינ טייז רחיא ביוא --- |
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 ,םינּפ ןיא רהיא גידנעקוקניירַא ,טגָאזעג רע טָאה -- טמוק .,טייוו טינ ָאד זיא סָא !
 | ,גילייווגנַאל טינ זיא רהיא זַא ךיז ןעגייצרעביא ,צ

 .רהיא וצ טעדנעװעג ךיז רע טָאה -- ?ַאננַא ,ןהעג אוד טסעוו --
 וצ ןהָאטעג דנעוו ַא ךיז איז טָאה -- ? תמא טינ .ןהעג ןעלעוו רימ --

 .ןיקסוואלסעוו ןוא ןעשטיוועקשוט ןענָאז ןעקיש ףרַאד ןעמ .ןיקסשזאיווס
 .יקסשזאיווס טנַאזעג טָאה -- } גנומהענרעטנוא עלאטיּפַאק ַא זיא סָאד ,א --

 טימ יוזא ךיז טריטערעטניא רעכלעוו ,רהיא איוו ,ףַארג ,רעבָא ךיז רעדנואוו ךיא
 .ןעלהוש וצ ןייז גיטליגכיילג ױזַא טלָאז ,קלָאפ סָאד רַאפ ענעיגיה

 .סיורא ןענייז ןוא סעמעריש-ןענוז ערעייז טנעפעוצ ןעבָאה ןעמַאד איד

 גירנעהעגסיורא ןוא ןעגנורהעקרעפ ענינייא נידנעהעגכרוד .געוו-טייז םעד ףיוא

 ַא ףיוא ךיז רַאפ ןעהעזרעד אנווָארדנַאסקעלַא איראד טָאה ,לערהיט-ןעטראג ןופ
 - .טגידנעעג טעמכ ןעוועג ןיוש זיא רעכלעוו ,ןינב ןעטיור ,ןעסיוהג ַא ץַאלּפ ןעכיוה
 -נוא טצנַאלגעג דנערנעלב טָאה ,טברַאפעג ןעוועג טינ ךָאנ זיא רעכלעוו ,ךַאד רעד
 . ןעמ טָאה ןינב ןעגיזָאד םעד ןעבעל ,ןנוז רעדנעלהַארטש רעד ןופ ןייש םעד רעט

 / -ירַא ןוא דלַאװ טימ טלעגנירעגמורַא ,עדייבעג ַא ךָאנ ןעגיילסיוא ןיא ןעטלַאהעג

 ןעסָאגרעפ ,לעניצ טניילעגסיוא ןעבָאה ,סעינאוועטסיר ףיוא רעכוטרַאפ ןיא רעטייב

 ,טכיילגעגסיוא ןוא ענּפאוו טימ
 -שזאיווס טגָאזעג טָאה ---.! טײברַא איד וצ טהעג ךייא ייב לענש איוו ---

 .ןעוועג טינ ךַאד רעד ךָאנ זיא להָאמ ןעטצעל ןעוועג ָאד ןיב ךיא זטיו -- יקס |
 סעלַא טעמכ ןיוש זיא גינייווניא .ןייז גיטרַאפ סָאד טעו טסברעה וצ --

 .ַאננַא טגָאזעג טָאה --- גיטרַאפ
 -? ערייבעג עיינ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ןוא ---
 טָאה -- קײטּפא ןַא 'יַאפ ןוא רָאטקָאד ן'רַאפ גנונהָאװ ַא זיא סָאד ---

 םהיא וצ זיא רעכלעוו ,רָאטקעטיכרַא םעד גידנעהעזרעד ,יקסנָארוו טרעפטנעעג

 .לעטנַאמ ןעצרוק ןייז ןיא ןעננַאנעגוצ טציא
 טּפעשעג ןעבָאה דעטײברַא איד ןעכלעוו ןופ ,ץַאלּפ םעד גידנעהעגמורַא

 סעּפע טָאה ןוא רָאטקעטיכרא ן'טימ נ טלעטשעגבָא יקסנָארוו ךיז טָאה ,ענּפאוו איד

 .ןעדייר ןעביוהעגנָא גיציה
 -טנעעג רע טָאה -- רעגירדינ סיוא סעּפע ץְלַא טמוק לייהטרעדָאפ רעד ---

 .ךיז טלעדנַאה סע סָאװ םוא ןהָאטעג גערפ ַא טָאה עכלעוו ,ןַאננַא טרעפ

 -אדנופ םעד ןעביוהרעטנוא טפרַאדעג טָאה ןעמ זַא טגָאזעג בָאה ךיא ---

 - ,טגָאזעג אננַא טָאה -- טנעמ
 -- אנוװעידַאקרַא ַאננַא ,רעסעב ןעוועג עקַאט טלָאװ ױזַא ,סיוועג ,אי --

 ..ןערָאװעג טגיסעלכַאנרעפ זיא סָאד רעבָא -- רָאטקעטיכרַא רעד טגָאזעג טָאה
 טרעפטנעעג ַאננַא טָאה -- טימרעד רהעז ךיז ריסערעטניא ךיא ,אי -- |

 .סע -- רוטקעטיכרַא ױזַא טהעטשרַאפ איז סָאװ גנורעדנואווהעפ סיקסשזאיווס ףיוא

 רעבָא .לאטיּפסָאה םעד טימ ןערינָאמרַאה לָאז עדייבעג עַײנ איד זַא ,גיטיונ זיא

 איד ןעוו ,ךָאנרעד טשרע עדייבעג רעיינ ַא ןעגעוו ןהָאטעג טכַארט ַא טָאה ןעמ

 ןהִא ןעטײברַא ןעביוהעגננָא טָאה ןעמ ןוא גיטרַאפ דלַאב ןעוועג ןיוש זיא עטשרע

 .ןַאלּפ ַא
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 יקסנָארוװ זיא רָאטקעטיכרַא םעד טימ ךערּפשענ ןייז טגידנעעג טָאה רע ןעוו
 - .פאטיּפסָאה ןיא גינייווניא טרהיפעגניירא ייז טָאה ןוא ןעמַאד איד וצ ןעמוקעגוצ

 -- יקסנָארװ ןעזיוועגנָא טָאה -- רעמיצ-סמהַאנפיױוא רעד ןיא סָאד --

 ,טשינ רעטייוו ןוא קנַארש ַא ,שיט א ,רטיּפויּפ רעד ןהעטש טעוו ָאד
 טנַאזעג טָאה -- רעטסנעפ םוצ וצ טינ העג .רעהַא ןעהעג רימָאל ,רעהַא ---

 איד ,יײסקעלַא -- טנעקירטעגבָא ברַאפ איד ןיוש ךיז טָאה וצ נידנעריבורּפ ,ַאננַא
 ,טניילעגוצ איז טָאה --- טנעקירטעגבָא ןיוש זיא ברַאפ

 ייז טָאה ָאד ,רָאדירָאק ןיא ןײרַא ייז ןענייז רעמיצ-סמהַאנפיוא ןופ |

 ןערָאװעג טעטכירעגנייא זיא עכלעוו ,ןָאיצַאליטנעװ עיינ איד ןעזיוועג יקסנָארוו
 ,סענַאװ ענרָאמרַאמ איד ןעזיוועג רע טָאה ךָאנרעד ; עמעטכיס רעטצעל רעד טייל
 ךָאנ ענייא ןעזייוו טרהיפענ ייז ךָאנרעד טָאה רע ,סענישזורּפ ףיוא ןעטעב איד
 ךעלעגעוו ךָאנרעד .סרעמְלַא איד ,רעמיצ-שעוו םעד ,סעטַאלַאּפ איד ערעדנַא איד
 .רעדורעג ןייק ןעכַאמ טינ לָאז סע ןַא ,ןעכַאז ןערהיפ וצ ףיוא ענעדעישרעפ
 -נייא עיינ ןעגעוו סייוו רעכלעוו שנעמ ַא איו טצעשעגבא סעלַא טָאה יקסשזאיווס
 טָאה יקסנָארװ סָאװ ןופ ,טגערפעגסיוא סעלַא ךַאפנייא טָאה יללאד .ןעננוטכיר
 .טַאהעג האנה

 -סור ןיא ?אטיּפסַאה רעניצנייא רעד ןייז טעוװ סָאד זַא ,קנייד ךיא ,אי --- |

 -שזאיווס טגָאזעג טָאה --- ןייז וצ ףרַאד סע איוו טעטכירעגנייא זיא רעכלעוו דנַאל
 .יקס

 גערפ ַא טָאה -- ? ןייז טינ ךייא ייב טעוװ גנולײהטבַא-טעּפניק ןייק ןוא --- |
 ....םֹפָא בָאה ךיא ,דנַאל וצ גיטיונ ייזא ךָאד זיא סָאד --- יללאד ןהָאטענ

 ןענָאלשעגרעביא יקסנָארוװ איז טָאה ,טייקכילפעה ןייז ףיוא גידנעקוק טינ
 | ,ןעטימ ןיא

 .-יּפסָאה ַא ױזַא רונ ,סנירָאטעּפניק רַאפ לאטיּפסָאה ןייק טינ זיא סָאד ---
 ---עדנעקעטשנא רעסיוא ןעטייהקנַארק ײלרעלַא רַאפ טמיטשעב זיא רעכלעוו ,לָאט
 טלעקייקענוצ טָאה רע ןוא -- ףיורעד קוק ַא טיִנ טָא ןוא -- טנָאזעג רע םסָאה
 ןערעסעב סָאװ ,עקנַארק עכלעזַא רַאפ להוטש-נהעל א אנווָארדנַאסקעלַא איראד וצ

  ףיז טָאה ןוא ?הוטש ןיא טצעזעגניירַא ךיז טָאה רע -- ?טהעז רהיא -- ןיוש ךיז !

 עקנַארק טָאה רעדָא ךאווש דָאנ זיא ,ןדעג טינ ןָאק רע -- ןענעוועב וצ ןעביוהעגנָא
 | ....ןילַא ךיז טלָאר ,רע טרהָאפ ,גיטיונ םהיא זיא טפול עשירפ ןוא סיפ

 זיא סעלַא ,סעלַא טימ טריסערעטניא ךיז טָאה אנווָארדנַאסקעלַא איראד
 ,ןײלַא יקסנָארװ ןעלעפעג רחיא זיא סעֶלַא ןופ רהעמ רעבָא ,ןערָאװעג ןעלעמעג רהיא
 רעטוג ,רעבעיל ַא רהעז זיא רע ,אי, .ךאז ַאזַא וצ ןעבענעגרעביא זיא רע וויאַאנ איוו
 ןערָאװעג ןעלעפעג יוזַא טציא רהיא זיא רע .זייוועלייוו טכארטעג איז טָאה "שנעמ
 טנַאקעג ךיז טָאה ַאננַא איוו ןענַאטשרעּפ טָאה איז ןַא ,טייקגידעבעל ןייז טימ
 יב ,םהיא ןיא ןעבילרעמ
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 -ו

 -ערעטניא דרעפ איד ןוא דעימ זיא ןיטסריפ איד זַא ןעכער ךיא ,ןיינ --
 וצ ןענַאלשעגרָאפ טָאה עכלעוו ,ןַאננַא טגָאזעג יקסנָארװ טָאה -- טינ רהיא ןעריס
 םעיינ םעד ןעהעז טלעוועג טָאה יקסשזאיווס ואוו ,דָאװַאז-דרעפ םעד ןעכוזעב ןהעג

 ןוא םייהַא ןיטכריפ איד ןעטיילגעב לעװ ךיא ןוא ןהעגנ טנָאק רהיא --- ץעבערעשז

 ןנעוו ַא ךיז טָאה ןוא טגָאזעג רע טָאה---ןעסעומש לעסיבַא לייוװרעד ןעלעוו רימ

 ? םהענעגנַא זיא ךייא ביוא -- יללאד וצ ןהָאטעג
 טָאה --- ןייז ןרעג רחעז לעװ ןוא טשינרָאג דרעפ ןיא העטשרַאפ ךיא --

 .עטרעדנואוורעפ ַא אנווָארדנַאסקעלַא איראד טגָאזעג
 וצ סעּפע טגנַאלרעפ רע ןַא ,םינּפ סיקסנָארוװ ןופ ןענַאטשרעּפ טָאה איז = |

 ןיירא רעדיוו ןענייז ייז רונ איוו .טכַאמעג טינ תועט ןייק ןיירעד טָאה איז .רהיא

 ,ןערעה ןוא ןעהעז טינ ייז ןָאק ַאננַא זַא ,טקוקעגמורא ךיז טָאה ןוא ןעטרָאג ןיא

 י : ןעביוהעגנָא רע טָאה
 טימ ןערייר סָאװ לו ךיא וא ,ןעפָארטעג ךילניישרהַאו טָאה רהיא ---

 -עג רע טָאה -- דניירפ א ס'ַאננַא טייז רהיא זא ,טינ תועט ןייק ךַאמ ךיא .ךייא

 .ּפָאק ןעטַאװעכילּפ ןייז גידנעשיוו ןוא ךוטנעשַאט ןייז גידנעמהענסיורא טגָאז

 טקוקעג טָאה ןוא טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה ַאנוָארדנַאסקעלַא ַאירַאד

 -עג רהיא זיא ,ןיילא םהיא טימ גידנעביילב .ןעגיוא ענעקָארשוצ טימ םהיא ףיוא

 .ןעגיוא עדנעכַאל ןוא םינּפ ןעגניירטש ןייז ןופ גיד'המיא ןערָאװ
 -- בעיל ױזַא ךייא טָאה איז ,ן'ַאננַא ףיוא סולפנייא ַאזַא טָאה רהיא --

 .רימ טפלעה --- רעטייוו ןעביוהעגנָא רע טָאה

 ןייז ףיוא טקוקעג ןעקילב עדנעגַארפ טימ טאה ַאנװָארדנַאסקעלא ַאירַאד

 רעבָא טָאה רע ; רעטייוו ןעגָאז טעוו רע סָאװ טרַאװעג טָאה ןוא םינּפ ןעשינרענע

 ןעבעל ןעננאגעג גידנעגייווש זיא ןוא ךעלדנייטש איד טעּפעצעג ?לעקעטש ןייז טיט

 : רעדעיוו םורא עלייוו א ןיא ןוא .רהיא

 ןופ יורפ עטשרע איד טייז ןוא זנוא ןעכוזעב וצ ןעמוקעג טייז רהיא ---

 ךיא -- טינ ךיא ןעכער ַארַאװרַאװ ןיטסריפ --- ערהיא דניירפ ענידרעהירפ עלא

 טלָאז רהיא לייוו רַאפרעד טינ ןָאהטעג סָאד טָאה רהיא זא ,םורַאד העטשרַאפ

 איד גידנעהעטשרַאפ לייוו ,רַאפרעד רונ ,לַאמרָאנ רַאט עגַאל רעזנוא ןענעכער

 רהיא טליוװ ןוא ץַאננַא ןענעװוטסעד ןופ רהיא טבעיל ,עגַאל ַאזַא ןופ טייקרעווש

 גידנעקוקנָא ,טגערפעג רע טָאה -- ? ןענַאטשרעּפ גיטכיר ךייא ךיא בָאה .ןעפלעה

 | .איז

 גידנעכַאמרעפ ,ַאנווַארדנַאסקעלַא ַאירַאד טרעפטנעעג טָאה -- אי ,ָא --

 .רעבָא -- םעריש-ןענוז רהיא
 ןָאק רענייק --- ןעגָאלשעגרעביא גידנעליוו טינ איז רע טָאה --- ןיינ --
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 ךָאד זיא סָאד ןוא .עגַאל רהיא ןופ טייקרעווש איד ןעלהיפ טינ רימ ןופ רעקרַאטש

 ַא טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ַא רַאפ ךימ טנעכער רהיא ביוא ,ךילדנעטשרעפטכבלעז
 איז ךיא ?להיפ םורָאד ןוא עגַאל רהיא ןופ עכַאזרוא איד ןיב ךיא .ץרַאה

 טָאה איז ןוא ַאנװַארדנַאטקעלַא ַאירַאד טגָאזעג טָאה --- חעטשרַאפ ךיא ---
 -עג טָאה רע רעכלעוו טימ ,טייקגיטכירפיוא ןוא טייקטסעפ רעד ןופ טַאהעג האנה
 ןופ עכאזרוא רעד רַאפ ךיז טנעכער רהיא לייוו ,רַאּפרעד 'זַארג רעבָא -- טדער
 -- טגָאזעג איז טָאה -- ארומ ךיא בָאה ,איז רהיא טביירטרעביא ,עגַאל רעד
 ' .ערעוש א זיא טפַאשלעזעג ןיא עגַאל רהיא ,העטשרַאפ ךיא ,סיוועג

 ןָאהטעג גָאז א לענש רע טָאה -- ! םוניהג א סָאד זיא טפַאשלעזעג ןיא ---
 -ָאמ ערעגרע ןייק ןעלעטשרַאפ טינ ךיז ןָאק ךיא -- םינּפ ןעטנעקלָאוװרעפ א טימ
 ןיא גרובסרעטעּפ ןיא טבעלעגרעביא טָאה איז עכלעוו ,איד סלַא םירוסי עשילַאר
 .ןעביולג ןיירעד רימ טלָאז רהיא ,ךיי א טעב ךיא ןוא ...ןעכַאװ ייווצ ןופ טייצ

 טלהיפ רהיא טינ ןוא . ,.ַאננַא טינ איו גנַאל יוזא ,ָאד רעבָא ,אי --
 . ..טפַאשלעועג רעד ןיא טייקנידנעווטיונ ןייק

 --- יקסנָארװ ןָאהטעג גָאז א גנוטכַארעפ טימ טָאה -- ! טפַאשלעזעג --
 | ? טפַאשלעזעג רענעי ןיא ןעבָאה ךיא ןָאק טייקניטיונ א רַאפ סָאװ

 ןָאק סָאד ןוא .גיחור ןוא ךילקילג רהיא טייז ,טינ סָאד איוו גנַאל יוזא --
 ;ידנעטשלאפ ,ךילקילג ויא איז זא ,ן'ַאננַא ףיוא העז ךיא .רעמיא ןייז יוזא ךָאד

 אירַאד טגָאזעג טָאה -- ןעגָאז וצ סָאד רימ ןעזיוועב ןיוש טָאה איז } ךילקילג
 טציא איז טָאה ,סָאד גידנעדיירפיורא ןוא ,לעבכיימש א טימ ַאנוװָארדנַאסקעלא
 ,ךילקילג ןיא ַאננַא זא ,תמא עקַאט זיא סע ביוא ,ןָאהטעג לעפייווצ א ןיילא

 .טלעפייווצעג טינ םינּפא ןיירעד טָאה יקסנָארוװ רעבָא
 טבעלעגפיוא טָאה איז זא ,סייוו ךיא -- טגָאזעג רע טָאה -- אי ,אי --

 ....? ךיא רעבָא .גיטרעוונעגעג ךילקילג ,ךילקילג זיא איז ; םירוסי ערהיא עלַא ךָאנ
 ןהעג טליוו רהיא ,טגידלושטנע .  ..טרַאװרע זנוא סָאוװ סָאד רַאפ ארומ בָאה ךיא
 ....רעדָא

 .סנייא ץלא זיא רימ ,ןיינ --

 .עלייוו א ןעצעזוצ ָאד ךיז רימָאַל ןַאד ---
 ןָאק רעבָא --- טלָאהרעדעיױװ רע טָאה -- ךולקילנ זיא איז זא ,העז ךיא ---

 סָאד ,טכעלש וצ ,טוג טלעדנַאהעג ןעבָאה רימ וצ ? ןרעיוד גנַאל יוזא ןעד סָאד
 רע טָאה -- ןערָאװעג ןעפרָאװעג זיא לרוג רעד רעבָא ; ענַארפ רעדנוזעב א ךיז זיא
 םעד ףיוא ןעדנוברעפ ןענייז רימ ןוא -- זיוצנַארפ ףיוא טציא ןיוש ןעביוהעגנַא/

 .עבעיל ןופ ןעטייק עטסנילייה איד טימ ןעדנוברעפ ןענייז רימ .ןעבעל ןעצנַאג
 -עג סָאד רעבָא .רעדניק ךָאנ ןערעוו ןערָאבעג ןענָאק זנוא ייב ,דניק א ןעבָאה רימ
 טמוק סע ןַא ,עכלעזַא ךָאד ןענייז ןעבעל רעזנוא ןופ ןעדנעטשמוא עלַא ןוא ץעז
 .ןעהעז טינ ליוו ןוא ןעהעז טינ טציא ןָאק איז ןעכלעוו ,רעטנָאלּפ רעצנַאנ א סיורא
 -ערַאק רונ ,רעטכָאט ןיימ טינ --- ץעזעג טיול זיא רעטכָאט ןיימ .העז ךיא רעבָא

 -רענע ןוא ןָאהטעג גָאז א רע טָאה --- ! טיײקשלַאפ אזא ןעדייל טינ ליוו ךיא ,סנינ
 קילב ןעדנעגארפ-נירעיורט א טימ גידנעקוק ,דנַאה רעד טימ ןָאהטעג ךאמ א שיג
 .ַאנוָארדנַאסקעלַא ַאירַאד ףיוא

0611 



 אגינעראק אננא

 רע .,םהיא ףיוא טקוקעג ןיולב טָאה ןוא טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה איז
 | : .טצטעזענטרָאפ טָאה

 טעוװו ץעזעג טיול ןוא ,ןהוז ןיימ ,ןהוז א ןערעוו ןעוָאבעג טעוװ ןעגרָאמ ---

 -רעפ ןיימ ןופ ,ןעמָאנ ןיימ ןופ שרוי רעד טינ זיא רע ; ןהוז סנינערַאק ןייז סָאד

 רימ רעדניק לעיפיוו ןוא ןייז םינ לָאז עילימַאפ רעזנוא ךילקילנ איוו ןוא .ןעגעמ
 .ייז .ָאטינ גנודניברעמ ןייק ייז ןעשיווצ ןוא רימ ןעשיווצ זיא ,ןעבָאה טינ ןעלאז
 בָאה ךיא ! ענַאל ַאזַא ןופ טייקכילקערש איד רהיא טהעטשרַאפ .סנינערַאק ןענייז

 ,טנערעגפיוא ןופרעד זיולב טרעוו איז .םעד ןעגעוו ן'ַאננַא טימ ןעדייר טפורּפעג

 טנייה .סעלא ןעגָאזסיורא םינ טייוו יוזא רהיא ןָאק ךיא ןוא טינ טהעטשרַאפ אי!
 רה"א ןופ ךילקילנ ןיב ךיא ,ךילקילג ןיב ךיא .טייז רעדנַא רעד ןופ קוק א טיג

 -ַאב אזַא ןענופעג בָאה ךיא .גנוגיטפעשַאב ןעבָאה רעבָא ךָאד ףרַאד ךיא ,עבעיל
 . "יטפנינרעפ א זיא סָאד זא ,טלַאה ןוא ץלָאטש ןיב ךיא רעכלעוו ףיוא ,גנוגיטפעש

 רעטמע ףיוא םירבח ענעזעוועג עניימ ןופ טייברא איד סלַא גנוגיטפעשַאב ערעג
 ןיב ךיא ןוא טרָא ן'פיוא ָאד נידנעציז ,טייברא ךיא .ףיוה ןעכילרעזייק ןיא ןוא

 ךיא .קילנ רעזנוא רַאּפ טשינרַאנ רהעמ ןעפרַאד רימ ןוא ,ןעדעירפוצ ,ךילקילג
 ....טייברא עגיזָאד איד בעיל

 ענייז ןופ ץַאלּפ םעד ןיא זא ,טקרעמַאב טָאה ַאנווָארדנַאסקעלַא ַאירַאד

 רַאפ ,ןענַאטשרעּפ טינ טָאה איז ןוא ,טרעטנָאלּפעג ךיז רע טָאה ןעגנורהעלקרע
 ,טלהיפעג טָאה איז רעבָא ,גנורהעלקרע ןייז ןָאהטעג רהעק א יוזא טָאה רע סָאװ

 ,ןעצרַאה ן'פיוא זיא םהיא ייב סָאװ ןעגָאזסיורא ןעביוהעגנָא רע טָאה לָאמ ןייא זא
 טזומעג ןיוש רע טָאה ,ןעגָאזסיױורא טנָאקעג טינ ן'ַאננַא רַאפ טָאה רע סָאװ סָאד
 וצ ךיוא טגנַאלעב סָאד ?ייוו ,דנַאל וצ טייברא ןייז ןעגעוו ךיוא ךיז ןעגָאזסיורא

 .ן'ַאננַא וצ ןעננוהיצעב ענייז איוו גנולייהטבא רעבלעזרעד
 סָאװ זיא ךַאזטּפיױה איד -- טגָאזעג רע טָאה -- ָאזלַא טרָאפ ץעז ךיא - |

 ,והט ךיא סָאװ סָאד זא ,טגייצרעביא ןייז וצ ניטיונ זיא ,סעּפע ייב גידנעטייברא

 ןעבָאה לעוו ךיא זא ,רימ טימ ןעמַאזוצ ןעברַאטשבָא טינ טעוװ ןוא ןעביילב טעוװו
 ,ןעשנעמ א ןופ ענַאל איד רָאפ ךיז טלעטש .טינ ךיא בָאה סָאד ןוא --- םישרוי
 -עג ןייז ןופ ןעריובעג ןענייז עכלעוו ,רעדניק ענייז זא ,סיוארָאפ .סייוו רעכלעוו
 ןוא ייז טסַאה רעכלעוו ,סנעצימע רונ ,ענייז טינ ןענייז ,רעמיצנעיורפ רעטבעיל

 | .ךילקערש ךָאד זיא סָאד .ןעסיוו טינ ייז ןופ ליוו
 .טניחורנואעב קרַאטש גיטנעק ,ןערָאװעג ןעגיוושנא זיא רע :ו

 -- 4 ַאננַא ןָאהט ןאק עשז-סָאװ רעבָא .סָאד העטשרַאפ ךיא ,סיוועג ---

 | .ַאנווָארדנַאסקעלַא ַאירַאד ןָאהטעג גערפ א טָאה
 טגָאזעג רע טָאה -- רייר עניימ ןופ קעווצ םוצ ךימ טגניירּב סָאד .אי ---

 וליפא ...רהיא ןופ בֶא טגנעה סע ,אי ןָאק ַאננַא -- ךיז גידנעגיהורעב םיוק

 ןעמ ףרַאד ,רסיק םעד השקב א ןעגנַאלרעד ןענָאק לָאז ןעמ זא ,םעד בעילוצ זיולב !
 -נייא טָאה ןַאמ רהיא .ן'ַאננַא ןופ בא טגנעה סָאד ןוא ,טג א ןעקריווסיוא רעהירפ
 ןעצנַאג ןיא רָאנ ןיוש טלָאמעד סָאד טָאה ןַאמ רעייא -- טנ א ןעבעג וצ טמיטשעג
 -ענבָא טינ ןיירעד ךיוא טציא טלָאװ רע זא ,סייוו ךיא ןוא .טרהיפעגסיוא ןעוועג

 ,טרעפטנעעג ןַאד ןיילַא טָאה רע .ןעביירשנָא ןעפרַאד זיולב םהיא טלָאװ ןעמ .טגָאז |
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 ךילריטַאנ .ןעגאזטנע טינ ןיירעד רהיא רע טעוו ,ןעגנַאלרעּפ סָאד טעװ איז ביוא זא
 -טראה עשרעייסירַאפ איד ןופ ענייא זיא סָאד -- ךעלזייב טגָאזעג רע טָאה --
 רעצרעה ןהֶא ןעשנעמ עכלעזַא זיולב גיהע פ זענייז סע רעכלעוו ףיוא ,טייקגיצרעה
 נידנענעק ןוא םהיא ןעגעוו גנורעניארע עדעי טסָאק רהיא םירוסי לעיפיוו סייוו יוע

 רַאפ זַא ,העטשרעפ ךיא .רהיא ןופ ףע י-ב ַא ןעגעווטסעד ןופ רע טרעדַאפ ,יז
 ,עגיטכיוו עכלעזא ךָאד ןענייז ןעכַאזרוא איד רעבָא .גנונינייּפ א סָאד זיא רהיא
 סרעדניק איד ןופ ןעטנעמיטנעס עלעדייא איד טייז א ןָא ןעניילקעווא זומ ןעמ וא
 טָאה -- רעווש רהעז ,רעווש זיא רימ להָאוװבָא ,טינ ךיא דייר ךיז ןעגעוו .ןעגעוו
 ,גנוהָארד א ןופ קורדס'וא רעד ןענעישרע ייא טכיזעג ןייז ףיוא ןוא טגָאזעג רע
 זיא יוזא -- רעווש זיא םהיא סָאװ ,סָאד ראפ ןעשַארטס ןעמעוו טלָאװ רע איוו
 -סגנוטער א רַאפ איוו ,זָאלנעסיװעג ןָא ךייא רַאפ ךיז ּפַאכ ךיא ,ןיטסריפ ,סָאד
 ןופ ןערעדָאפ ןוא ןעביירש םהיא לָאז איז זא ,איז ןעדיירוצ רימ טפלעה .רעקנַא
 | י- | !טנ א םהיא

 -קעלַא ַאירַאד טגָאזעג טייהרעטכַארטרעפ סָאה -- ךיז טהעטשרַאפ ,אי --
 טימ ךיז ןעהעז להָאמ ןעטצעל רהיא ףיוא טנהַאמרעד ךיז טָאה ןוא אנווארדנאס
 טלָאהרעדעיװ איז טָאה -- ךיז טהעטשרַאפ ,אי -- שטיווַָארדנַאסקעלא ייסקעלא
 וי | ,טייהנעסָאלשטיע טימ

 לָאז איז זא ,םיוא טרהיפ ,רהיא ףיוא סולפנייא רעייא ןַא סעדנעוו --
 | .םעד ןעגעוו רהיא טימ ןעדייר טינ טעמכ ןָאק ןוא טינ ליוו ךיא .ןעביירש -

 ןיולַא איז זא ,סָאד טמוק איוו רעבָא .ןעדייר רהיא טימ לעוו ךיא ,טוג --
 ,ַאנווָארדנַאסקעלַא ַאירַאד טגָאזעג טָאה -- + םעד ןעגעוו טכַארט ַא טינ ראג טינ
 ןערומשזרעפ וצ ,טייהנהעוועג ס'ַאננַא ףיוא איז טנָאמרעד גנילצולּפ טָאה ןוא
 איד ןָאהטעג ערומשז א טָאה ַאננַא איו טנהָאמרעד ךיז טָאה איז ;ןעגיוא איד
 עכלעזא ןערָאװעג טרהירעב ןענייז סע ןעוו ,טונימ רעד ןיא עקַאט טַארוקא ןעניוא
 ןעצנַאג םעד טלָאװ איז איוו יוזא סעּפע, .ןעצרַאה ןיא ףעיט ןענייז סָאוװ ,ןעכאז
 --- יללאד ןָאהטעג טכַארט א טָאה -- 'סעלא ןעהעז וצ טינ ,ךיז ןערומשז ןעבעל
 דהיא טימ-ןעדייר ןעגעוו טרהיא ןופ ןוא ןעגעוו ךיז ןופ לעװ ךיא ,שרעדנַא טינ ,אי
 -קנַאד ןופ קורדסיוא ןייז ףיוא ַאנווָארדנַאסקעלַא ַאירַאד טרעפטנעעג טָאה --
 | ,טייקראב

 .זיוה םוצ קעווא ןענייז ןוא ןענַאטשעגפיוא ןענייז ייז
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22. 

 טָאה ןוא זיוה ןיא עטרהעקעגמוא ןא ןיֹוש ןיללאד ןענופעג טָאה ַאננַא

 ןעגערפסיוא טלָאװ איז איו ,ןעגיוא איד ןיא רהיא טקוקעגניירא םַאזקרעמפיוא

 רעטרעוו םימ רעבָא ,ןיקסנָארװ טימ טָאהעג טָאה איז סָאװ ,ךערּפשעג םעד ןענעוו

 | | .טגערפעג טינ סָאד איז טָאה

 -- טגָאזעג איז טָאה --- ןעסע גָאטימ טייצ ןיוש ,ךיז טבוד ,זיא סע -- :

 רימ ןעלעוו דנעבַא ןיא זַא ןעכער ךיא .ןהעזעג טינרָאג ךָאנ ךַאד ךיז ןעבָאה רימ

 זא ,ןיימ ךיא .ךיז ןעהיצרעביא ןעהעג ןעמ ףרַאד טצעי ,טייקבילגעמ איד ןעבָאה

 .םעדייבעג איד ייב טרָאד טדימשעגנייא יוזא עלא ךיז ןעבאה רימ ,ךיוא אוד

 "נָא .שימָאק ןערָאװעג זיא רהיא ןוא רעמיצ רהיא ןיא קעווא ןיא יללאד

 עטסעב רהיא ןָאהטעגנָא ןיוש טָאה איז םוראוו ,סָאװ טאהעג טינ איז טָאה ןָאהט

 -יולק ןיא טייברעביא ןא ןעזייוו סעּפע טימ ךָאד ףרַאד ןעמ איוו רעבָא יוזא ,דיילק

 טָאה ,דיילק רהיא ןעגיניירוצבא טסנעיד איד ןעטעבעגא יז טָאה ,גָאטימ וצ גנוד

 ן'פיוא ןעציּפש ןָאהטעגנָא טָאה ןוא ?עדנעב םעד ןוא ןעטעשנַאמ איד ןעטיבעגמוא

 - .ַּפָאק

 ַא טימ איז טָאה -- ןָאהט טנָאקעג בָאה ךיא סָאװ ,סעלַא זיא סָאד -- = |

 יעטירד א ןיא גָאטימ וצ ןעמוקעגסיורא זיא עכלעוו ,ן'ַאננַא טגָאזעג ?עכיימש

 .דיילק עבַאפנייא ,עיינ לעגָאּפש

 טלָאװ איז איוו ,טגָאזעג איז טָאה --- שידָאמ רהעז ָאד ןענייז רימ ,אי -- |

 ,ןעדעירפוצ יוזא זיא ײסקעלַא -- ןייז טצוּפעגסיױא רהיא רַאפ ןערעפטנערַאֿפ ךיז

 זיא םינ ןעמעוו ןופ יוזא לָאז רע ןעטלעז זיא סע זא ,ןעמוקעג טסיב אוד סָאװ

 . "עג איז טָאה -- גידנעטשלַאפ טבעילרעפ ריד ןיא ךיז טָאה רע .ןייז ןעדעירפוצ

 | ? ןערָאװעג דעימ טינ טסיב אוד ןוא --- טגָאז

 ןעבָאה ייז .סָאװ ןענעוו ןעדייר וצ טייצ גינייוו ןעבעילבעג זיא גָאטימ זיב =

 .עגיצנא עצרַאװש ןיא רענעמ איד ןוא ַארַאװרַאװ ןיטסריפ לָאז ןיא ןענופעג ןיוש

 ן'רַאפ טלעטשעגרָאפ טָאה יקסנָארװ .קַארפ א ןעגָארטעג טָאה רָאטקעטיכרא רעד

 | .רעטלַאוורעפ םעד ןוא רָאטקָאד םעד טסַאג

 -עלַאמכָארקעגנָא ןוא םינּפ ןעקיד ןייז טימ גידנעצנעלג ,ײקַאל רעקיד רעד

 איד ןוא טיירגעג ןיוש זיא שיט רעד זא ,טעדלעמעג טָאה ,ךוטזלַאה ןעסייוו ןעט

 ןעמהענ וצ ןיקסשזַאיווס ןעטעבעג טָאה יקסנָארװ .ןעביוהעגפיוא ךיז ןעבָאה ןעמַאד

 - .יללאד וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא ןיילא ןוא ,אנוועידַאקרַא ַאננַא םערָא ןרעטנוא

 - ןייז ןעלעטשוצרעטנוא ןעשטיוועקשוט רַאפ געוו םעד טּפַאכרעפ טָאה יקסוואלסעוו

 םעד ןוא רעטלַאװרעפ םעד ןעשטיוועקשוט ןוא ,ַארַאװרַאװ ןיטסריפ רעד םערָא

 .ןיילא ןעהעג וצ ןעמוקעגסיוא זיא רָאטקָאד
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 ןוא ןענייוו איד ,גנונידעב איד ,רישעג סָאד ,רעמיצ-ססע רעד ,גָאטימ רעד

 טָאה סָאװ ,ערעדנַא סעלא סלא רעיינ ןוא רעכייר ןעוועג ךָאנ ןענייז םילכאמ איד

 אנווָארדנַאסקעלַא אירא- .אנווָארדנַאסקעלַא איראד טשַאררעביא זיוה םעד ןיא
 רהיא רַאפ זיא סָאװ ,גָאטליואוו םעד ןוא טייקכייר עגיזָאד איד טעטכַאבָאעב טָאה
 איז ןזיא ,זיוה א ןיילַא טרהיפ עכלעוו ,עט'תיבה לעב א איוו ןוא יינ ץנַאג ןעוועג
 רעוו ,ענארפ איד טלעטשענ ךיז סָאה ןוא ןעטייהלעצנייא עלא ןיא ןעגנורדעגניירא
 אקנעסַאוװ .ןערָאװעג ןעפַאשעג זיא סעלַא סָאד איוו ןוא טכַאמעג סעלַא סָאד טָאה

 -ָאה ,טסואוועג טָאה איז ?עיפיוו ףיוא ,ןַאס רהיא ןוא יקסשזאיוװס ,יקסוואלסעוו
 הטריוו רעדעי זא ,טביגענ ןעבָאה ןוא ,טכַארטעג טינ לחָאמ ןייק םעד ןעגעוו ןעב

 -רָאעגנייא ןהעש יוזא םהיא ייב ןיא סָאװ סעלַא זַא ,ןעזייוו טסעג ענייז רַאפ ליוו
 סָאד זַא ,גנוגניירטשנָא רעדנוזעב ןייק טסָאקעג טינ םהיא טָאה ,זיוה ןיא טנעד
 ,גנונדרַא אזַא ןיא ןיילא סעֶלַא ךיז טוחט

 טרעוו ךיז ןופ ןיילא ;א ,טסואוועג טָאה אנווָארדנַאטקעלַא ַאירַאד רעבָא
 םורָאד זא ןוא קיטשהירפ וצ רעדניק איד רַאפ עקשַאק ןייק וליפא ןעמַאשעב טינ

 ונוטכא טסייקמאזקרעמפיוא ןוא גנטניירטשנָא סיורג טימ טזומעג רעצימע ָאד טָאה

 טָאה איז ןוא .ןפוא ןעכייר אזַא ףיוא ןערעוו טכַאמעג ןענָאק לָאז סעלַא זַא ,ןעבענ
 םוצ ןָאהטענ קניוו א טָאה רע איוו ,קילב סעשטיווָאליריק ייסקעלא ןופ טקרעמעב

 -וצסיוא רהיא טגיילעגרָאפ טָאה .רע איוו ,שיט םעד טקוקעב טָאה רע איוו ,יײקַאל
 םעד ןעגעוו ךיז טנרָאז ,תיבה לעב רעד ,ןיילא רע זא ,ּפוז רעדֶא עניווטָאב ןעביילק
 גיטנעק סָאד זיא ןַאננַא ןופ .גנונדרַארעפ ןייז טיול טכַאמעג זיא סעלא זא ןוא
 ,אננַא ,איז .ןיקסוואלסעוו רעדָא ןיקסשזַאיװס ןופ רעדייא רענינייוו ןעגנַאהענבָא
 ,טסעג עכיילג ןעוועג ןענייז יקסוואלסעוו ןוא ַארַאװרַאװ ןיטסריפ ,יקסשזַאיוװס
 גיטרַאפ ייז רַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןופ טַאהעג האנח דיירפ טימ ןעבָאה עכלעוו
 סָאד ןוא .ךערּפשענ א ןערהיפ ףיוא עט'תיבה לעב איד ןעוועג זיא ַאננַא .טכַאמעג
 רַאנָאז ןוא טייקכילריטַאנ טימ ,טקַאט ןעכילנהעוועג רהיא טימ ןָאהטענ ַאננַא טָאה
 .ַאנװַארדנַאסקעלַא אירַאד טקרעמַאב סָאה סע איוו ,ןעגינעגרעפ טימס

 שטיוועקשוט איוו םעד ןענעוו ךערּפשענ ַא טרהיפרעפ ךיז טָאה שיט םייב
 טָאה שטיוועקשוט ןוא לעפיש ַא ןיא ןערהָאפעג ןיילַא ןענייז ןיקסוואלסעוו טימ
 רעבָא .גרובסרעטעּפ ןיא סעסייר-טכַאי עטצעל איד ןעגעוו ןעלחעצרעד ןעביוהעגנָא
 ךערּפשעג םעד ןהָאטעג רהעק ַא טָאה ןוא טנעמַאמ ַא טימ טצונעב ךיז טָאה ַאננַא
 .ןעוועג זיא רע איוו גידנעגייווש ױזַא ןעביילב טינ לָאז רָאטקעטיכרַא רעד זַא ױזַא

 טגָאזעג איז טָאה -- טשאררעביא ןעוועג זיא שטיװָאנַאװיא יַאלָאקיו --
 ןיילַא ךיא ; ןינב רעד ןעסקַאװעגסױא זיא סע לענש איוו --- ןיקסשזאיווס ןעגעוו
 טהעג סע לענש איוו גָאט ןעדעי ךיז רעדנואוו ךיא ןוא גָאט ןעדעי וצ ךָאד ךיז קוק
 : .טײברַא איד וצ

 -רַא רעד טגָאזעג טָאה --- ןעטיײברַא וצ טוג זיא טכיולכרוד ןייז טימ ---
 ןהָאט וצ ןעבָאה ףרַאד ןעמ ןעוו איוו טיג זיא סָאד --- לעכיימש ַא טימ רָאטקעטיכ
 ןעמ ףרַאד טרָאד סָאװ ץַאלּפ םעד ףיוא .עיצַארטסינימדַא רעקסנרעבוג רעד טימ
 רימ ,ףַארג םעד דלעמ ךיא זַא גונעג ָאד זיא ,רעיּפַאּפ גראב ןעצנַאג ַא ןעביירשסיוא
 ,גיטרַאפ רעטרעוו יירד ןיא ןוא ,דרוד ךיז ןעדייר
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 -שזַאיװס לעכיימש ַא טימ טגָאזעג טָאה -- ןעדָאהטעמ עשינַאקירעמַא --
 | , | ,יוקס

 ..לָאנָאיצַאר םינינב ףיוא ייז ןעלעטש טרָאד ,אי ---

 -עמַא איד איוו םעד ןענעוו ךערּפשעג ַא ןעדנוברעפ ךיז טָאה ןופרעד ןופ

 ךיז דלַאב טָאה ַאננַא רעבָא ,טמַא רעייז ןעכיורבסימ סעיצַאוטכיגימדא עשינַאקיר
 -רעפ רעד זַא ,ױזַא ךערּפשענ םעד ןהָאט וצ רהעק ַא ,טנעמָאמ א טימ טצונעב
 .גידנענייווש ןעכיילב טינ לָאז רעטלַאװ

 דנעוו ַא ךיז איז טָאה -- ? ןענישַאמ- דיינש ןעהעזעג ןעוו אוד טסָאה ---

 ןעוו ,ןעקוקנָא ןערהָאפעג סָאד ןענייז רימ --- אנווָארדנַאסקעלַא איראד וצ ןהָאטעג
 .ןעהעזעג להָאמ ןעטשרע םוצ סָאד בָאה ןיילַא ךיא .טנטגעגעב ךיד ןעבָאה רימ

 .יללאד טגערפעג טָאה -- ? ןישַאמ ַאזַא טײברַא איוו ---
 ,ױזַא טָא .ךעלרעש עניילק לעיפ ןוא טערב ַא .רהעש ַא איוו ױזַא טקנוּפ ---
 / "עג ןעגניר טימ עטקעדַאב ,דנעה עסייוו ענהעש ערהיא טימ טָאה ַאננַא

 עג םינּפַא טָאה איז .ןעזייוו ןעביוהעגנָא טָאה ןוא רעסעמ א טימ ?לעּפָאג ַא ןעמונ

 -נעסיוו רעבָא ; ןהעטשרעפ טשינרַאג ןעמ טעװ גנורהעלקרע רֶהיא ןופ זא ,ןעהעז
 -טרָאפ איז טָאה ,ןהעש ןענייז דנעה ערהיא זַא ןוא םהענעגנַא טדער איז זַא ,ניד
 .גנורהעלקרע רהיא טצעזעג

 ןהָאטעג נָאז א שיטעקָאז טָאה -- לערעסעמ-רעדעפ א רעהַא רעכיג --

 ,ןעגיוא איד רהיא ןופ גידנעמהענבָארַא טינ יקסוואלסעוו
 טינ רעבָא םהיא טָאה ,ןהָאטעג לעכיימש ַא רַאבקרעמעב םיוק טָאה ַאננַא

 -- ? רהעש א איוו ױזַא זַא ,שטיווַאראדאיפ ?לרַאק ,תמא טינ זיא -- טרעפטנעעג
 ,רעטלַאוװרעפ םעד שטיוד םעד וצ טעדנעוועג ךיז איז טָאה

 -נייא ץנַאג ןייא טזיא סע -- טרעפטנעעג שטייד רעד טָאה -- ,אי ,ָא --

 -נייא זיא ןישַאמ איד איוו ןערהעלקרע ןעבױהעגנָא טָאה רע ןוא -- גניר סעכַאפ |

 .טנעדרָאעג
 .ןעגנַאז איד גנַאג ןייא ראפ טינ ןיוש טדניב ןישַאמ איד סָאװ ,עדַאש ---

 טימ טדניב סָאװ ,ןישַאמ ַא גנולעטשסיוא רעד ףיוא ןעיוו ןיא ןעהעזעג בָאה ךיא
 ,רעכעב טניול ענעי --- יקסשזאיווס טגָאזעג טָאה --- טָארד

 טענכערעגסיוא ססומ טהַארד םָאפ זיירּפ רעד ..,ןַא ףיורד טממָאק סע ---

 רעד טרהעלקרע טָאה -- טָאּפָאלה לעיפוצ טכַאמ ,טריצילּפמָאק וצ ...ןעדרעוו

 | : | .שטייד
 טגָאזעג טָאה -- סטָאּפָאלק ךיוא ןַאמ טָאה ָאז ,סטָאכָאד ןַאמ טשניוו ---

 .רעטלַאוװרעפ םוצ ךיז גידנעלציוו יקסוואלסעוו אקנעסאוו

 ןיא ןעניפעג ךיוא ךייא ןעלעוו רימ זַא ,טנעכערעג ןעבָאה רימ ןוא ---
 םהיא םוא רָאטקָאד םוצ ןהָאטעג גָאז ַא ַאננַא טָאה -- שטינַאימעכ יליסאוו ,דלעפ
 | ? ןעוועג טרָאד רהיא טייז --- גידנעדייר ןעכַאמ וצ ךיוא

 טימ טָאה -- ןעגארטעגבָא ךיז בָאה רעבָא ,ןעוועג טרָאד ןיב ךיא ,אי --
 ַא ןעוועג ןיילַא זיא רעכלעוו ,רָאטקָאד רעד טרעפטנעעג סאּפש ןענירעיורט ַא
 | | : .שנעמ רעכילקניירק

 .ןָאיצַאט ןעטוג טכַאמענ טָאה רהיא זַא ,סָאד טסייה -
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 י ! ןעגיטכערּפ ---
 .סופיט ןופ טינ טרייל איז זַא ףָאה ךיא ? עטלַא איד טכַאמ סָאװ ןוא ,ונ ---
 | .ןיהַא ךיז טביילק איז רונ ,סופיט טינ סופיט ---

 -זיוה עלַא רַאפ ןייז וצ אצוי םוא אננַא טגָאזעג טָאה -- ! עדַאש --

 | | | .ןעשנעמ
 אזַא ןיילַא גנורהעלקרע רעייא ןופ ןעמ טלָאװ ןענעווטסעד ןֹופ רעבָא --

 .ַאננַא וצ טפאהסַאּפש יקסשזאיווס טנַאזעג טָאה -- טנָאקעג טינ ןעכַאמ ןישַאמ |
 -קעטיכרַא ףיוא ןיבמ רעטונג ַא אנוועידַאקרַא ַאננַא זיא רַאפרעד רעבָא ---

 .יקסוואלסעוו טגָאזעג טָאה --- ךילרעדנואוו ,רוט

 טָאה -- לעיפ ױזַא טחעז ןעמ ןוא טרעה ןעמ ןעוו ,טינ רעדנואוו ןייק ---
 סָאװ ןופ טינ אמתסמ וליפא ךָאד טפייוו ,אקנעסאוו ,רהיא ןוא -- ַאננַא טגָאזעג
 | | ,רעזייה טכַאמ ןעמ

 ןופ ןעדעירפוצ טינ זיא ַאננַא זַא ,ןעהעזעג טָאה אנווָארדנַאסקעלַא אירַאד
 רעבָא ,רהיא וצ טדער רע ןעוו ,טכיורבעג יקסוואלסעוו ןעכלעוו ,ןָאט ןעטכייל םעד
 ,ןָאט ַאזַא ןיא ןעלַאפעגניירַא ךיוא ןיילַא גידנעלעוו םינ זיא איי

 .ןעניוועל ןופ שרעדנַא ץנַאג טלעדנַאהעג עלעפ עכלעזַא ןיא טָאה יקסנָארוװ
 ןוא ןעיירעדיולּפ ס'יקסוואלסעוו טייקגניטכיוו ןייק ןעבעגעגוצ טינ גיטנעק טָאה רע
 | ,סַאּפש ןעכַאמ ךָאנ םהיא ןעפלָאהעג טרהעקרַאפ טָאה

 ףיונוצ סָאד ןעמ טּפעלק איוו ,יקסוואלסעוו ,עקַאט זנוא טגָאז ,אי --
 | | ?לעגיצ איד

 ,טנעמעצ טימ ,ךילריטַאנ ---
 , ? טנעמעצ סנױזַא סָאד זיא סָאװ ןוא ! ָאווַארב --
 טגָאזעג טָאה -- ץכעריכשרַאפ ,ןיינ .,.ץכערימש ןימ ַאזַא זיא סָאד ---

  .טכַאלוצ ךיז ןעבָאה עלַא ןוא יקסוואלסעוו
 רעד רַאפ ןערָאיועג ןעניװשנַא טינ שיט םייב ךערּפשעג סָאד זיא ױזַא ןוא

 ,רָאטקָאד ןעטנעקלָאװעגנָא םעד ןופ םהַאנסיוא רעד טימ ,ןעסע ןופ טייצ רעצנַאג
 רענייא לָאמַא טגעלפ גידנעדייר ןוא .רעטלַאוװרעּפ םעד ןוא רָאטקעטיכרַא םעד
 טרהירעב אנווָארדנַאסקעלַא איראד זיא ?הָאמ ןייא .םהענעגנַאנוא ןערעוו ןעפָארטעג
 .ןערָאװעג טיור רַאנָאו זיא איז זַא ,טציהוצ ױזַא ךיז טָאה איז ןוא קרַאטש ןערָאװעג
 טיפ איו טלהעצרעד טָאה ןוא ןעניוועל ןעגעוו טדערוצ ךיז טָאה יקסשזאיווס
 .טפַאשהטריוו עשיסור רַאֿפ ךילדעש רַאגָאז ןענישַאמ ןענייז גנוניױמ סניוועל

 טָאה -- ןיוועל ןעררעה םעד ןענעק וצ ןעגינעגרעפ םעד טינ בָאה ךיא --- |
 איד ןיילַא ןעהעזעג טינ אמתכמ טָאה רע זַא ןעכער ךיא רונ --- יקסנָארװ טגָאזעג
 טכיילעיפ רעדָא ןעהעזעג אי טָאה רע ביוא ןוא .טלייהטרוארעפ רע עכלעוו ,ןענישַאמ
 עכלעוו ,רעטייוו .עשיסור א אמתסמ ןעוועג סָאד זיא ,ןישַאמ ַאזַא טריבורּפסױא
 | ? ןייז ָאד ןעד ןענָאק ןעגנואיושנַא

 יקסוואלסעוו טגָאזעג טָאה -- ןעגנואיושנא עשיקרעט ןײמעגלַא ןיא --
 , .ןַאננַא וצ ?עכיימש ַא טימ

 ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה -- ןעטכיזנַא ענייז ןעגידייהטרעפ טינ ןָאק ךיא -- = }
 ַא רהעז זיא רע זַא ,ןערעכיזרעפ ךייא ןָאק ךיא רעבָא -- אנווָארדנאסקעלַא איראד
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 וצ סָאװ טסואוועג רע טלָאװ ,ָאד ןעוועג טלָאװ רע ןעוו זַא ןוא ,שנעמ רעטבעילעג

 | .טינ סייוו ךיא .ןערעפטנע

 .טָאה -- דניירפ עטוג עסיורג ןענייז רימ ןוא רהעז םהיא בעיל ךיא --- == |

 ַאזַא ןיוש זיא רע רעבָא -- יקסשזאיווס טגָאזעג לעכיימש ןעגיהטומטונ ַא טימ

 -עירפ ןייק ,אווטסמעז ןייק טינ ףרַאד ןעמ זַא .ש .ב .צ טעטּפיוהעב רע .שנעמ

 "עב טינ ךַאז ןייק ןיא ּךיז ליוו רע ןוא טינ ןעמ ףרַאד ךַאז ןייק .ןעטכירעג-סנעד

 | | י .ןעגילייהט

 יקסנָארװ טגָאזעג טָאה --- טייקגיטליגביילג עשיסור רעזנוא זיא סָאד --

 ,ףיורא זנוא ףיוא ןעגייל עטכער ערעזנוא עכלעוו ,ןעטכילפּפ איד ןעלהיפ טינ ---

 - .ןעטכילפּפ עגיזָאד איד טנעקיילעגבָא ןרעוו םורָאד ןוא

 ןעליפרע גניירטש ױזַא לָאז רעכלעוו ;טינ שנעמ ןייא ןייק ןעק ךיא ---

 גידנעייז ,אנווָארדנַאסקעלַא איראד טנָאזעג טָאה -- רע איו ןעטכילפּפ ענייז

 .רערעכעה ַא סעּפע איו ,ןָאט ַאזַא טכיורבעג יקסנָארוװ סָאוװ טגערעגפי א

 ןַא רַאּפ ןעכער ךיא --- יקסנָארװ טגָאזעג טָאה --- טרהעקרַאפ ,ךיא --

 "רעסיוא ךימ טָאה ןעמ סָאװ ,ןעשטיװָאנַאװיא יאלָאקינ רַאבקנַאד ןיב ןוא ערהע

 -עג ןיא ןעמוק וצ זיא טכילפּפ ןיימ זַא ןעכער ךיא .רעטכיר-נערהע ןַא רַאפ טלהעוו

 םוראוו ,טייהנעגעלעגנַא סרעױּפ םעד ןעגעוו ןעלייהטרוא וצ טרָאד ןוא טכיר

 סָאװ סעלַא איו גיטכיוו ױזַא ךיוא זיא דרעפ ן{ייז ןוא רעױּפ םעד ןענעוו ץ'טּפשמ

 עכלעוו ,גנוטיידעב ענעי טינ רעבָא ןעמ טהעטשרַאפ קילננוא םוצ .ןהָאט ןָאק ךיא

 | .הכולמ רעד ןיא ןעבָאה ןעפרַאד רעציזעבדנורנ עסיורג

 טייצ רעטצעל רעד ןיא זַא -- ַאננַא טגָאזעג טָאה -- ןעכער ךיא ןוא --|

 רעהירפ איוו טקנוּפ .ןעטכילפּפ עש'להק עגיזָאד איד לעיפ רהעז זנוא ייב ןענייז

 ַא ןעוועג גיטיונ זיא ךַאז רעדעי רַאפ זַא ,סעקינוװָאנישט לעיפ ױזַא ןעוועג ןענייז

 סקעז ָאד טציא זיא ײסקעלַא .רעוהט-ללכ איד טימ טציא זיא ױזַא ,קינווָאנישט

 ענעדעישרעפ ךיז טכוד סקעז רעדָא ףניפ ןופ דעילנטימ ַא ןיוש זיא רע ןוא טַאנָאמ

 ןופ זַא ארומ בָאה ךיא ןוא .ףיורעד קעװַא טהעג טייצ עצנַאג איד --- ןעננוטכירנייא

 ילַאמרָאפ א זיולב טייקכילקריוו רעד ןיא סָאד זיא ,ןעטייהנעגעלעגנַא לעיפ יױזַא

 ?שטינאוויא יַאלָאקינ ,רעילגטימ ַא רהיא טייז ןעננוטכירנייא לעיפיוו ןיא .טעט

 | .גיצנאווצ ןיא ךיז טכוד --- יקסשזאיווס ייב ןהָאטעג גערפ ַא איז טָאה --

 טרעהעג ךיז טָאה ןָאט רהיא ןיא רעבָא ,טפַאהסַאּפש טדערעג טָאה ַאננַא

 טעטכַאבָאעב םַאזקרעמפיוא טָאה עכלעוו ,אנווָארדנאסקעלא איראד .טייקטציירעג

 זַא טקרעמַאב ךיוא טָאה איז .טקרעמַאב ךיילג סָאד טָאה ,ןַאננַא ןוא ןיקסנָארוװ

 גידנעקרעמעב .ט'נשקע'רעפ ןוא טסנערע ןערָאװעג ייברעד זיא םינּפ סיקסנָארוװ

 גיטיונ רַאפ ןענופעג טָאה אראווראוו ןיטסריפ זַא ךיוא גידנעקרעמעב ןוא סָאד

 ,עטנאקעב רעגרובסרעטעּפ עניײמעגלַא ןעגעוו ךערּפשעג ַא ןערהיפרַאּפ וצ ךיולנ !

 זיא יירעוהט-ללכ ןעגעוו עגַארפ רעגיזָאד רעד טימ זַא ,ןענַאטשרעּפ יללאד טָאה

 .ןיקסנָארוװ ןוא ןַאננַא ןעשיווצ יירעגירק עמיטניא ןַא סעּפע ןעדנוברעפ

 ,טוג ןעוועג זיא סעלַא סָאד -- ןעריוורעס סָאד ,ןענייוו איד ,גאטימ רעד

 ןעהעז טגעלפ אנווָארדנַאסקעלַא איראד איו ,יוזא ןעוועג זיא סעלַא סָאד רעבָא

 רעכלעוו ןוא ןערָאװעג טנהעוועגבָא זיא איז עכלעוו ןופ ,ןעטעקנַאב ןוא רעלעב ףיוא
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 ןעבלעזמעד ןעגָארטעג ,זיירק םעניילק ַא ןיא ,גָאט ןעכילנהעוועג ַא ןיא ,ָאד זיא
 ןא רהיא ףױא טכַאמענ טָאה ןוא ,גנוגניירטשנא ןוא רעטקַארַאכ ןעזָאלטכיזעג
 | | | - .קורדנייא ןעמהענעגנאנוא

 -עג ןעמ טָאה ךָאנרעד .עסַאררעט רעד ףיוא ןעסעזעג ןעמ זיא גאטיס ךָאנ
 ןעגיזָאד םעד זיא אנווָארדנאסקעלַא איראד ןעוו ןוא .סינעט-ןואל ןיא טלעיּפש

 -אוו ןופ רוניפ איד טלעטשעגרָאפ ץְלַא רהיא ךיז טָאה ,ןעפַאלש ןעגנַאגעג דנעבַא
 דנורג-יעקארק ן'פיוא טלעּפַאצענמורא ךיז טָאה רעכלעוו ,יקסוואלסעוו אקנעס

 איראד טָאה אפוג ןעלעיּפש ם'ןופ טייצ רעד ןיא ..סינעטדןוא? ןיא גידנעלעיּפש
 איד ןעוועג ןעלעפעג טינ זיא רהיא .ךעלהערפ טינ טלהיפעג אנווָארדנַאסקעלַא
 איד ןוא ןַאננַא וצ יקסוואלסעוו אקנעסאוו ןופ גנוהיצעב עגידנעלעיּפש ,עטכייל

 ,ןיילַא ייז ןעו ,ןעשנעמ ענעסקַאװרע איד ןופ טייקכילריטַאנ-טינ עניײמעגלַא
 -נַא ןערעטש וצ טינ םוא רעבָא .?עיּפש-רעדניק ַאזַא ןיא ןעלעיּפש ,רעדניק ןהֶא
 ןוא טלעיּפשעגנטימ ךיוא איז טָאה ,טייצ איד ןעגניירּברעפ זיא טינ איוו ןוא ערעד
 ךיז טָאה גָאט ןעצנַאג םעד .ךַאלהערפ ןעוועג טלָאװ רהיא איוו טכַאמענ ךיז טָאה
 -ייז סָאװ ,רעלעיּפשיוש טיפ ענעצס רעד ףיוא סָאד טלעיּפש איז זַא ,טכודעג רהיא
 טברַאדרעּפ ןעלעיּפש סעטכעלש רהיא זא ןוא איז רעדייא ןעדָאיטקַא ערעסערג ןענ
 י ,ךַאז איד

 גָאט ַא ָאד ןענניירברעפ וצ טכיזבַא רעד טימ ןעמוקעג ןעוועג זיא איז
 -ץיּפמש ןופ טייצ ןיאד ָאנ דנעבַא ןיא רעבָא .ןעבעלנייא ךיז טעוװ סע ביוא ,ייווצ
 ,ןעגרָאז עכילרעטומ ענעי .איז טרהָאפ ןעגרָאמ זַא ,ןעסַאלשעב איז טָאה ןעל
 געוו ןץפיוא ןעוועג זיא איז ןעוו ,טרעטיברע יוזַא ןעוועג זיא איז עכלעוו ןענעג
 רעדיוו טקעוורע ,ייז ןעהעז טינ גָאט ַא ךָאנ ,טציא רהיא ןיא ךיז ןעבָאה ,רעהַא
 ,םייהַא ןעניוצעג איז ןעבָאה ןוא ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא רָאג

 רהיא ןעניױצעגבָארַא טָאה ,רעמיצ רהיא ןיא ןיילַא ןיירַא זיא איז ןעוו
 עסיורג ַא טלהיפרעד איז טָאה ,ראָאה ערהיא ןעמאקוצ ןעמונעג טָאה ןוא דיילק
 טעוװ אננַא זַא ,ןעקנייד יצ ןעוועג םהענעגנַאנוא רַאגָאז זיא רהיא .גנורעטכיילרעפ
 טימ ןיילא ןעביילברעפ טלעוועג ךיז טָאה רהיא רהיא וצ ןעמוקניירַא ךיילג
 | : ' ,ןעקנַאדעג ערהיא

 וצ סָאװ ןעגעוו טסואוועג טינ טָאה אננַא ןוא ,ןיילַא ןעוועג ייז ןענייז טציא
 -עלבכרוד ןוא ןיללאד ףיוא טקוקעג ןוא רעטסנעפ םייב ןעסעזעג זיא איז .ןעדייר
 רהיא ןוא ןעגָאז טנַאקעג טלָאװ איז סָאװ סעלַא גנורעניארע רהיא ןיא גידנערעט
 ,ןערָאװעג טגָאזעג ןיוש זיא סעלַא זַא ,טונימ רעד ןיא טכודעג ךיז טָאה
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 רהיא וצ זיא ַאננַא ןעוו ,ןעפַאלש ןעגייל טלעװעג ןיוש ךיז טָאה יללאד
 לָאמ עכילטע אננַא טָאה גָאט ןופ גנייל רעד ןיא .דײלק-טכַאנ ַא ןיא ןעמֹוקעגניירַא
 ןעדעי רעבָא ,זיא ןעצרַאה ן'פיוא רהיא ייב סָאװ םעד ןעגעוו ןעדייר ןעביוהעגנָא
 -עּפש , .טלעטשעגבא ךיז איז סָאה ,רעטרעוו עכילטע טגָאזעג טָאה איז ןעוו ?הָאמ

 לעיפ יוזא ריד בָאה ךיא .ןעדייר רימ ןעלעוו ,ןיילַא ןעביילב ןעלעוו רימ ןעוו ,רעט
 - .ןהָאטעג גָאז א להָאמ ןעדעי איז טָאה ,"ןעגָאז וצ

 רעווש גיד' נהָאט ץפיז ַא טגָאזעג איז טָאה --- ? יטיק טכַאמ סָאװ ,ונ -- |

 איז ןזיא ,יללאד ,תמא םעד רימ גָאז --- טגידלושרעפ יללאד ףיוא גידנעקוק ןוא
 | ? סעכ ןיא טינ רימ ףיוא

 ,אנווַארדנַאסקעלַא איראד ןהָאטעג לעכיימש ַא טָאה ---! ןיינ ? סעכ ןיא ---
 | ? ךימ טעטכַארעפ ,ךימ טסַאה איז רעבָא --
 .טינ ךיז ןעהייצרעפ ןעכַאז עכלעזַא ,ךָאד טסייוו אוד רעבָא ! ןיינ ,א --
 -עפָא ןיא גידנעקוק ןוא ךיז גידנערהעקבָא טגָאזעג ַאננַא טָאה -- אי ,אי ---

 ? גירלוש זיא רעוו ןוא - .ןעוועג גידלוש טינ ךָאד ןיב ךיא רעבָא -- רעטסנעפ םענ
 טסקנייד איוו ,גָאז ,ונ ? ןייז שרעדנַא טנָאקעג ןעד טָאה- ? גידלוש טסייה סָאװ

 4 יורפ סאוויטס ןייז טינ טסלָאז אוד זַא ,ןייז טנָאקעג ןעד סָאד טָאה ? אוד
 | | - ....רעסעב רימ גָאז אוד ,רעבָא .טינ ךילקריוו סייוו ךיא --

 איז ךיא .יטיק ןעגעוו טנידנעעג טינ ךָאנ ןעבָאה רימ רעבָא- אי ,אי 2 ר
 .שנעמ רעגיטכערּפ ַא זיא רע זַא) ,טגָאז ןעמ ? ךילקילג

 ןעשנעמ ןערעמעב ןייק עק ךיא ,גינייוו זיא רעניטכערּפ טי

 : .טינ
 וצ גינייוו ךָאנ ! ךימ טהערפ סָאד א איוו ! ךימ טהערפ סָאד איוו ,ךַא --|

 | הלא 0 -טלָאהרעדיװ איז טָאה ----רעגיטנערֿפ ַא?ןעגָאז !
 קא לתת .ןהָאטעג לעכיימש ַא סָאה י?לאד =
 ַא- ןעבָאה ריד .טימ םרַאד ךיא .ךיד ןענעוו רימ להעצרעד אוד רעבָא-- 7
 טסואוועג טינ טָאה יללאד -- ...טימ .טדערעגנ ֿבָאה .ךיא ןוא :ךערּפשעג ןעגנַאל

 ,שטיליריק ייסקעלא רעדָא ףַארג ןעפור וצ םעווקעבנוא .םהיא ןעפורוצנָא איו
 טָאה רהיא זַא סייוו ךיא -- טגָאזעג ַאננַא טָאה ---.ןעײסקעלַא טימ ---

 ןעגעוו אוד טסקנייד סָאװ ,ןעגערפ טלעוועג ךיד טקעריד רעבָא בָאה ךיא ; טדערענ
 ? ןענעל ןיימ- ןענעוו ,רימ |

 סייוו ךיא ,ךילקריוו ? ןעגָאז ךיילג גנולצולּפ ױזַא סָאד ךיא ןָאק איו --
 .טינ

 רעבָא .ןעבעל ןיימ טסהעז אוד ...ןעגעווטסעד ןופ רימ גָאז אוד ,ןיינ --
 רימ .י:ןוילַא טינ ןענייז רימ ןעוו ,רעמוז זנוא טסחעז אוד זַא ,טינ סעגרַאפ אוד
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 ןוא ןייֵלַא ָאד טנהָאוועג ןעבָאה ,גנילהירפ גנַאּפנַא ןעמוקעג רעהַא רעבָא ןענייז
 ךיז לעטש רעבָא .טינ רָאנ ךיא גנַאלרעּפ סעדעסעב ןוא ,ןיילַא ןענהָאװ ןעלעוו רימ
 רע זַא ,ןעלָאהרעדיװ טפָא ךיז טעװ סָאד זַא ,טוג ץנַאג ןיוש העז ךיא ....ןייז ױזַא טעוװ סָאד ןוא ,ןילַא ענייא ,םהיא ןהֶא ןיילַא ןייז לָאז ךיא זַא ,ןייז לָאז איוו רָאפ
 -עטשפיוא טגָאזעג איז טָאה -- םייחרעד ןיא ןייז טינ טייצ ןייז ןופ טפלעה ַא טעוו
 טימ םהיא לע ךיא ,סיוועג .ןיללאד וצ רעטנעהענ ךיז גידנעצעזוצ ןוא גידנעה
 ,רימ ןעגעוו טכַארט ַא ביג אוד רעבָא .ןרעג רהעז ,רע טרהָאפ ,ךיז ןעגילייהטעב דךרעפ ענייז ,סעסייר ןעוייז טנייה .טינ טלַאה ךיא ןוא .ןעטלַאהוצ טינ דֿכַאווג
 ? טדערעג ריד טימ רע טָאה סָאװ ןעגעוו זיאא -- ןהָאטעג לעכיימש ַא טָאה איז -- ? ןעדייר וצ םעד ןענעוו זיא סָאװ רעבָא .... עגַאל ןיימ רָאפ ךיז ?עטש

 טימ טלעוועג ןייֵלַא בָאה ךיא סָאװ ןעגעוו ,םעד ןעגעוו טדערעג טָאה רע ---
 וצ ,םעד ןעגעוו : טַאקָאװדַא ןייז ןייז וצ טכייל רעבירעד זיא רימ ןוא ןעדייר ריד
 טָאה אנווָארדנַאסקעלַא אירַאד -- ...טינ ןעמ ןָאק וצ ןוא טייקכילגעמ ַא ָאטינ זיא
 אוד ...עגַאל ןייד ןעכַאמ רעטעב ,ןעטכיררעפ טינ ןעמ ןָאק וצ -- טלעמאטשוצ ךיז
 ףרַאד ,ךילגעמ רונ זיא סע ביוא ןעגעווטסעד ןופ רעבָא .,.,קוק ךיא איוו טסייוו

 ...ןעהטַארייה ןעמ
 ,טסייוו אוד -- ַאננַא טגָאזעג טָאה -- 1 טג ַא : ןעמוקעב טסייה סָאד --

 איד ? איז ךָאד טסנעק אוד 4 איאקסרעווט יסטעב ןעוועג זיא ,גרובסרעטעּפ ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,טכוזעב ךימ טָאה עכלעוו ,רעמיצנעיורפ עניצנייא איד
 / רימ ןוא .ןַאמ רהיא טרַאנעג ןפוא ןעטסכילדנעש םעד הוא טָאה ןוא ןעשטיוו -עקשוט טימ ןעדנוברעפ ןעוועג זיא איז ,טריטסיזקע סָאו רעמיצנעיורפ עטסנרע
 טינ סעוו ענַאל ןיימ איוו גנַאל ױזַא ןענעק טינ ךימ ליוו איז זַא ,טגָאזעג איז טָאה
 ,טלָאהרעדיװ איז טָאה -- ? טגָאזעג ריד רע טָאה עשז-סָאװ ןוא די טנַאמרעד גידנעליוו טינ רעבָא בָאה ךיא ..יללאד עגיצרַאה ,עטוג ןיימ ,ךיד ןעק ךיא .,ךיילגרעפ ַא ךַאמ ךיא זַא ,טינ ןיימ .גיסעמלעגער ןייז

 -ָאנע רעהטרעוו ןוא רעטוג ַא זיא סָאד רעבָא ,םזיאַאנע זיא סָאד זא ,ןעגָאז רשפא טסעוו אוד ,ךיז רַאפ ןוא ריד רַאפ טעדייל רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע --
 ןייז ןיא דניק ךילצעזעג ַא ןערעוו לָאז רעטכאט ןייז זַא ,סנעטשרע ליוו רע !} םזיא
 ,ריד ףיוא טכער א ןעבָאה ,ןַאמ רעכילצעזעג ןייר

 ,ןעגָאלשעגרעביא גירעיורט איז טָאה -- ? ענַאל ןיימ ןיא ךיא .םלא ןיפַאלקש ַא רהעמ ןייז ךָאנ ןָאק ק ,ןיפַאלקש ַא ,יורפ עכלעוו ---
 טינ טסלָאז אוד זַא לו רע ..,ליוו רע סָאװ רעבָא ךַאז טּפױה איד --- ||

 | .ןעדייל
 ?ונ !ךילנעמנוא זיא סָאד -- |

 "אז רעדניק ערעייא זַא לו רע :שנואוו רעכילצעזעג רהעז ַא ןוא ,ונ ---
 .ןעמָאנ ַא ןעבָאה ןעל

 ללָאד ףיוא גירנעקוק טינ טנערפעג ַאננא טָאה -- - ?רעדניק עכלעוו == =|
 -  ,ןעגיוא איד גידנערומשז ןוא

 יי | | - ...עגיטפניק ןוא ינֲא --- -
 .ןעבָאה טינ רעדניק ןייק רהעמ לעוו ךיא ; ןייז גיהור רע ןָאק םעד ןעגעוו ---|
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 ...7 ןעבָאה טינ טסעװ אוד זַא ,ןעגָאז אוד טסנַָאק עשזדאיוו --
 .טינ סָאד ליוו ךיא לייוו ,טינ זַא גָאז ךיא ---
 -ענ לעכיימש ַא ַאננַא טָאה טייקטגערעגפיוא רהיא ףיוא גידנעקוק טינ ןוא

 גנורעדנואוורעפ ,טייקגידעגיינ ןופ קורדסיוא ןעוויאַאנ םעד גידנעקרעמעב ,ןהָאט
 | .םינּפ סיללאד ףיוא קערש ןוא

 ,,,טייהקנַארק ןיימ ךָאנ טגָאזעג רָאטקָאד רעד טָאה רימ ---

 -יוא איד גידנענעפעוצ טיירב יללאד טגָאזעג טָאה -- ! ןייז טינ ןָאק סָאד
 זַא ,ןעגנוקעדטנע ערעייהעגנוא ענעי ןופ ענייא ןעוועג סָאד זיא רהיא רַאפ .,ןעג
 ןענלָאפ ןוא ןעגנורהיפסיוא עֶלַא ןעסַאפוצפיוא רעווש זיא טונימ רעטשרע רעד ןיא
 .ןעקנייד לעיפ ,לעיפ ןעפרַאד טעוו איז סָאװ ןעגעוו רעבָא ,גנוקעדטנע ַאזַא ןופ

  טנעלפ איז סָאװ ןופ ,סָאד טרהעלקרע רהיא טָאה גנוקעדטנע עניזָאד איד
 -ַאפ ןעהעז טגעלפ איז ןעוו ,ןהעטשרַאפ טינ טגעלפ ןוא ןערעדנואוו רעהירפ ךיז
 ,רעדניק ייווצ רעדָא ןייא איו ןַארַאפ טינ רהעמ ןענייז סע עכלעוו ןיא ,סעילימ
 עטצעזעגנעגעג ןוא ןעקנַאדעג לעיפ ױזַא ןעפורעגסיורא רהיא ןיא טָאה סָאד ןוא
 טימ ַאננַא ףיוא טקוקעג טָאה ןוא ןענָאז טנָאקעג טשינרָאג טָאה איז זַא ,ןעלהיפעג
 טָאה איז סָאװ ןופ עניבלעזסָאד ןעוועג ךָאד זיא סָאד .,ןעניוא עטנעפעוצ טייוו

 -דוצ איז זיא דוס םעד ןופ טסואוורעד ךיז טָאה איז ןעוו טציא רונ ,טריזַאטנַאפ

 גנוזייל עכַאפנייא וצ ַא ןעוועג זיא סָאד זַא ,טלהיפעג טָאה איז ,ןֵערָאװעג ןעקָארש
 .ענַארפ רעטריצילּפמָאק וצ ַא ןופ

 ךָאנ ןהָאטעג נערפ ַא זיולב איז טָאה -- ? שילַארָאמנוא טינ סָאד זיא ---
 | .ןעגייווש עלייוו ַא

 איד ןופ סנייא ןעלהעוואוצסיוא בָאה ךיא ,רונ קניײדַאב ? סָאװ רַאֿפ --

 רבח רעד ,דניירפ רעד ןייז רעדָא ,קנַארק .ה .ד ,רעגנַאוװש ןייז רעדעוװטנע : עדייב
 טלָאהרעדיװ ןויכ ַא טימ ַאננַא טָאה --- ןַאמ ןיימ ןופ ,אי לַאגע ץנַאג ,ןַאמ ןיימ ןופ
 .ןָאט ןעכילכעלפרעביוא ,ןעגינניזטכייל ַא טימ רעטרעוו עטצעל איד

 גידנערעה ,אנווָארדנַאסקעלַא איראד טגָאזעג טָאה -- אידונ ,איד,ונ --
 עכלעוו ,רעהירפ טכַארבעג ןיילַא ךיז טָאה איז עכלעוו ,ןעטנעמונרַא עגיבלעזעיד
 .גנוגייצרעביא ןופ טפַארק איד רהיא רַאפ ןערָאלרעפ טציא רעבָא ןעכָאה

 ןעפערט טלָאװ איז איוו ,אננַא טגָאזעג טָאה --- ערעדנַא רַאפ ,ריד רַאפ ---
 + העטשרַאפ ...רימ רַאֿפ רעבָא ,לעפייווצ ַא ןייז ךָאנ ןָאק ךייא רַאפ --- קנַאדעג רהיא

 ..טבעיל רע גנַאל איוו גנַאל ױזַא ךימ טבעיל רע ; יורפ ןייק טינ ךָאד ןיב ךיא ,ךָאד
 ? טימרעד ? עבעיל ןייז ןעטלַאהפיוא ךיא לעװ סָאװ טימ ,רעטייוו עשז-סָאװ ןוא

 .ךיוב ן'רַאפ דנעה עסייוו ערהיא ןעניוצעגסיױא טָאה איז
 -נַאדעג איד ןעסיוטשעג ךיז ןעבָאה ּפָאק ןיא אנווָארדנַאסקעלַא אירַאד ייב

 ---ןאוויטּפ ךיז וצ ןעגיוצענוצ טינ בָאה ךיא , .טייקלענש רעכילנהעוועגנוא טימ ןעס
 בעילוצ ,עטשרע ענעי ןוא ,ערעדנַא ֹוצ קעװַא רימ ןופ זיא רע --- טכַארטעג איז טָאה
 ךיז ןעבעל ןעטלַאהעגנייא טינ ךָאד םהיא טָאה ,יירטנוא ןעוועג רימ זיא רע עכלעוו
 -רָאװעגקעװַא טָאה רע .ךעלהערפ ןוא ןהעש גידנעטש ןעוועג זיא איז סָאװ טימרעד
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 ןיא ןעהיצוצ טימרעד ַאננַא ןעד ןָאק .ערעדנַא ןַא ןעמונעג טָאה ןוא ענעי ןעפ

 רע טעוו ,ןעכוז סָאד זיולב טעװ רע ביוא 4 יקסנָארוװ ףַארג ךיז ןעבעל ןעטלַאהנייא
 איוו ןוא .עניטסול ןוא עדנעהיצנא רהעמ ְךָאנ ןערעינַאמ ןוא רעדיילק ןעניפעג
 טינ לָאז סע ןהעש איוו ,דנעה עטעקַאנ ערהיא ןייז טינ ןעכָאז סע סייוו איוו ,ןהעש
 עניזָאד איד טימ טלעגנירעגמורַא םינּפ רעטציהוצ רהיא ,עילַאט עדנור רהיא ןייז
 סע איוו ,ערעסעב ךָאנ ןעניפעג ןענָאק ןעגעווטסעד ןופ רע טעװ ,ראָאה עצרַאוװש
 ,"ןַאמ רעבעיל יוא ,רעכילמרַאברע ,רעטכַאהלעקע ןיימ טניפענ ןוא טכוז

 ַאננַא ,ןהָאטעג ץפיז א זיולב טָאה ןוא טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה יללאד
 -רַא ךָאנ סַאּֿפַאז ןיא טאהעג רעבָא טָאה איז ,ץפיז ןעגיזָאד םעד טקרעמַאב טָאה
 .ןערעפטנע וצ סָאװ ןייז טינ ןיוש ןָאק ייז ףיוא זַא עקרַאטש עכלעזַא ,ןעטנעמונ

 -עב רעהירפ ךָאד ףרַאד ןעמ רעבָא ? טונ טינ זױא סָאד זַא ,טסגָאז אוד --

 ? רעדניק ןעבָאה ןעלעוו ךיא ןָאק ױזַא איוו .עגַאל ןיימ טסעגרַאפ אוד .ןעקנייד
 רעבָא ביג .טינ ארומ ןייק ךיא בָאה ייז רַאפ : םירוסי איד ןענעוו טינ דייר ךיא

 ןעלעוו עכלעוו ,רעדניק עכילקילננוא ? רעדניק עניימ ןייז ןעלעוו רעוו ,טכַארט א
 ןעגנואווצעג ןייז ייז !עלעװ ןָא טייהנערָאבעג ןופ ןיוש .ןעמָאנ ןעדמערפ ַא ןעגָארט

 .טרובעג רעייז טימ ןוא ןעטאט ,ןעמַאמ רעייז טימ ךיז ןעמחעש יצ
 | ,טנ א גיטיונ עקַאט ךָאד זיא רַאפרעד ---

 יפעזעיד ןעגָאזסיורא טלָאװעג ךיז טָאה רהיא .טרעהעג טינ טָאה ַאננַא רעבָא
 .טנייצרעביא ?הָאס לעיפ ױזַא ןיילַא איז ןעבָאה עכלעוו ,ןעטנעמונרַא עגיב |

 זַא ,וצרעד טינ ביוא ,לכש ַא ןערָאװעג ןעבעגעג רימ זיא עשזיסָאװ וצ ---

 , ? עכילקילגנוא ןייק טלעוו רעד ףיוא ןענניירב טינ לָאז ךיא
 ,רעפטנע ןייק ךיז גידנעטרַאוװרעד טינ רעבָא ,יללאד ףיוא טקוקעג טָאה איז

 : טצעזעגטרַאפ איז טָאה

 --- רעדניק עניזָאד איד רַאפ גידלוש טלהיפעג רעמיא ךיז טלָאװ ךיא ---
 ,ךילקילגנוא טינ סנעטסנינייוו ייז ןענייז ,ָאטינ ןענייז ייז ןעוו --- טגָאזעג איז טָאה
 .ןיירעד גידלוש ןיילַא ךָאד ךיא ןיב ןאד ,ךילקילגנוא ןענייז ייז ןעוו ןוא

 אנווָארדנַאסקעלַא איראד עכלעוו ,ןעטנעמונרַא עניבלעזיד ןעוועג ןענייז סָאד
 טינ ןוא ייז טרעהעג איז טָאה טציא רעבָא ;} רעהירפ טרהיפעגנָא ןיילַא ךיז טָאה
 "ל טינ ןעריטסיזקע עכלעוו ,סנעזעוו רַאפ ןייז גידלוש ןעמ ןָאק איוו , ,ןענַאטשרעפ
 ןעד טָאה :קנַאדעג ַא ןעמוקעגפיורא רהיא זיא גנולצולּפ ןוא .טכַארטעג איז טָאה

 רע ןעוו רעסעב ןייז לָאז ,אשירג ,גנילבעיל רהיא רַאפ זא ,לָאפ ַאזַא ןייז טנַאקעג

 זַא ,דליוו ױזַא ןעזיוועגסיוא רהיא ךיז טָאה סָאד ןוא 4 ןרעוו ןערָאבעג טינ טלָאװ
 ןופ רעטנאלּפ םעד ןעיירטשוצ וצ םוא ּפָאק ן'טימ ןהָאטעג ?עסיורט ַא טָאה איז
 ,ּפָאק רהיא ןיא טהערדעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעקנַאדעג עגיניזנהַאוװ

 ןַא טימ טגָאזעג זיולב איז טָאה -- יוזא טוג טינ ,טינ סייוו ךיא ,ןיינ --
 .םינּפ רהיא ףיוא טייקכילרעדיוו ןופ קורדסיוא

 ..ןיב ךיא סָאוו ןוא טסיב אוד סָאוו טינ סעגרַאפ רעבָא ,אי ---
 ןיא טינ טציא ךיז ןיפעג ךיא זַא ,ךַאזטּפױה איד טינ סענרַאפ ,םעד ץוח ַא טנייה
 טסשניוו : עגַארפ איד זיא ריד רַאפ .ךיז טסניפעג אוד רעכלעוו ןיא ,עגַאל רענעי
 שניוו וצ : ענַארפ איד זיא רימ ראפ ןוא ? רעדניק ןייק ןעבָאה וצ טינ רהעמ אוד
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 ,ךָאד טסהעטשרַאפ אוד .דעישרעטנוא רעסיודג ַא זיא סָאד ןוא ,ןעבָאה וצ ייז ךיא |
 .ענַאל ןיימ ןיא ןעבָאה ןעלעוו טינ ייז ןָאק ךיא זַא

 טָאה איז .ןעגעגַאד טנָאזעג טינ טרָאװ ןייק טָאה אנווָארדנַאפקעלַא איראד

 ןעריטסיזקע ייז ןעשיווצ זַא ,ןַאננַא ןופ טייוו וצ זיא איז זַא ,טלהיפרעד גנולצולּפ
 ןעגעוו ןוא ןעמיטשנייא םינ להָאמ ןייק ןעלעוו ייֵז עכלעוו ןיא ,ןענַארפ עכלעזַא
 | ,ןעדייר וצ טינ רעסעב זיא סע עכלעוו
{ 

,24 

 ן
 ךילגעמ ביוא ,ךיז ןעגדרָאוצנייא רעגיטיוג גךָאנ ךָאד ריד זיא ױזַא ביוא ---

 ..יללאד טגָאזעג טָאה --
 ןַא טימ רָאנ ןיוש ,גנולצולּפ ַאננַא טגָאזעג טָאה --- ךילנעמ ביוא ,אי ---| |
 ,לוק ןעגירעיורט ןוא ןעליטש ַא טימ ,ןערעדנַא

 זיא ןַאמ יד זַא ,טנָאזעג רימ טָאה ןעמ + ךילגעמנוא טנ א ןעד זיא ---

 | | ,גימיטשנייא
 .ןעדייר טינ םעד ןעגטוו ?יוו ךיא ,יללאד ---
 -קעלַא איראד ןערעפטנע וצ ךיז טלייאעג טָאה -- טינ רימ ןעלעוו ,ונ ---

 ךיא .םינּפ ס'ַאננַא ףיוא ןעדייל ןופ קורדסיוא םעד גידנעקרעמַאב ,אנווָארָאנאּט
 ,גירעיורט וצ טסקוק אוד זַא זיולב העז

 ןוא רעטנומ רהעז ןיב ךיא .ןָא טינ ךיז טביוה סע ? נירעיורט ,ךיא ---
 ...יקסוואלסעוו .טציירעג איוו ןעהעזעג טסָאה .ןעדעירפוצ

 .---ןָאט םיקסוואלסעוו טינ טלעפעג רימ ,תמא םעד ריד ןעגָאז רעבָא ,אי ---
 ,ךערּפשעג םעד ןערעדנע גידנעלעוו ,אנווָארדנַאסקעלַא איראד טגָאזעג טָאה

 רעטייוו ןוא ןעיעסקעלַא טלעציק סָאד !ןָא טינ ךיז טביוה סע ,ךא --
 אוד ; דנעה איד ןיא רימ ייב ןעצנַאנ ןיא זיא ןוא לעגניא ַא זיא רע רעבָא ; טשינ

 ןייד איוו סנייא ץלַא זיא רע .ליוו ךיא איוו םהיא רידנַאמָאק ךיא ,טסחהעטשרַאפ
 טסנָאז אוד -- ןָאט םעד ןעטיבעגרעביא גנולצולּפ איז טָאה -- ! יללאד ...אשירג |

 ,ךילקערש וצ זיא סָאד ,ןעקוק וצ טינ רָאג רעסעב ךוז ךיא ,גירעיורט קוק ךיא

 ןעמ סָאװ ,סעלַא ןהָאט ףרַאד ןעמ .זומ ןעמ זַא ,ךיז טכוד רימ רעבָא --

 .ןָאק
 -קעלַא טימ ןעהטַארייח ,טסגָאז אוד .טשינרָאג ? ןעמ ןָאק סָאװ רעבָא --

 -- !טינ םעד ןעגעוו טכַארט ךיא .טינ םעד ןעגעוו טכַארט ךיא זַא ןוא ןעייס

 --- םינּפ רהיא ףיוא ןעטָארטעגסיױרא זיא ברַאפ עטיור ַא ןוא טלָאהרעדיװ איז טָאה
 ןוא ןעטכַארט טינ לָאז ךיא ואוו ,עדנוטש ןייק ,גָאט ןייק ָאטינ ? טינ טכַארט ךיא
 ןעטכַארט סָאד םוראוו ...טכַארט ךיא סָאװ רַאפ ,עפריוורָאפ ןייק ךיז ןעכַאמ טינ

 איז טָאה --- ןערהיפנָארַא ןעניז ןופ .ןערהיפבָארַא ןעניז ןופ ךימ ןָאק םעד ןעגעוו
 -רָאמ ןהֶא ןעפַאלשנייא טינ ךיא ןָאק םעד ןענעוו טכַארט ךיא ןעוו -- טלָאהרעדיװ
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 טעוװ סנעטשרע .טג ַא -- רימ טגָאז ןעמ .,גיהור ןעדייר רימָאל .טוג רעבָא .םוימ
 ןיפערג ןופ םולפנייא םעד רעטנוא טציא זיא ר ע .,ןעבעג טינ רימ טנ ןייק רע
 ,אנווָאנַאװיא אידיל

 טימ טגלָאפענכַאנ םינּפ ןעדנעדייל ַא טימ סָאה אנווָארדנַאסקעלַא איראד
 .רעמיצ ןרעביא קירוצ ןוא ןיה ןעננַאגעגמורא זיא עכלעוו ,ןַאננַא ךָאנ ןעקילב ערהיא

 ,ליטש טגַאזעג איז טָאה --- ןעריבורּפ רעבָא ףרַאד ןעמ ---

 ,טיידעב סָאד ? סָאד טיידעב סָאװ .ןעריבורּפ זַא ,ןענעכער ריִמָאל ,ונ ---
 --- םהיא ןעגעג גידלוש ךָאד ךיז טלהיפ עכלעוו ןוא םהיא טסַאה עכלעוו ,ךיא זא
 ביז ןענירדינרע ,סָאד טכייה ,לָאז ךיא --- גיהטומסיורג ראפ םהיא ןעכער ךיא ןוא
 רעדָא .גנוגניירטשנא ןא ןעכַאמ לעוװ ךיא ,ןענעכער רימָאל ,ונ ...םהיא ןעביירש ןוא
 ,טונ .ןעמיטשנייא טעוװ רע רעדָא טרָאװטנא עדנענירדעינרע ןא ןעמוקעב לע ךיא
 -ָאמ םעד ןיא זיא אננא -- ..,גנומיטשוצ א ןעמוקעב לע ךיא זא ,רימ ןענעכער
 -ענבָא ךיז טָאה איז ןוא רעמיצ ןופ ל עקניוו ןעטסעטייוו םעד ןיא ןעוועגנ טנעמ

 -וצ א ןעמוקעב לע ךיא -- רעטסנעפ ןופ ענידראג א טימ גידנעליּפש ,טלעטש

 .ןעבעגבָא טינ רימ היא ךָאד ןעלעוו ייז ...ןהוז רעד ...? ןהוז רעד ןוא ,גנומיטש
 בָאה ךיא ןעכלעוו ,רעטָאפ א ייב ,ךױמ גידנעסַאה ,ןעפקאווספיוא ךָאד טעוו רע

 ןעסינעפעשעב ייווצ ,ךיילנ ןעדייב בעיל ךיא זַא ,ךָאד העטשרַאפ .זעפרָאװעגקעװַא
 .ןעייסקעלא ןוא ןאשזאירעפ ---

 טלעטשענבָא טציא ךיז טָאה ןוא רעמיצ ןעטימ םוצ ןעמוקענוצ זיא איז

 ןיא טָאה רוגיפ רהיא .טסורב רעד וצ דנעה עדייב גידנעקירדוצ ,ןיללאד ןעבעל

 םעד טגיובעגנָא טָאה איז .טיירב ןוא סיורג רעדנוזעב ןעהעזעגסיוא דיילק-ףאלש
 רעד ףיוא ןעגיוא עסאנ ,עניצנאלנ טימ טקוקעג ןערעטש ןרעטנוא ןופ טָאה ןוא ּפָאק
 .גנוגערפיוא ןופ טרעטיצעג טָאה עכלעוו ,יללאד ןופ רוניפ רערעגָאמ רעניילק

 טסילש רענייא ןוא ,ךיא בעיל ןעפינעפעשעב ייווצ עניזָאד איד זיולב ---
 עניצנייא טָאד זיא סָאד ןוא ,ןעגינייארעפ טינ ייז ןָאק ךיא .ןעטייווצ םעד סיוא
 סעלא ,סעלא .סנייא סעלא רימ זיא ןאד ,טינ סָאד ביוא ןוא .ףרַאד ךיא םָאװ

 ליוו ןוא סינ ךיא בעיל םוראד ןוא ,ןעגידנע זיא סע איוו ךָאד ךיז טעוו סע .סנייא |
 טינ ךימ לייהטרוא ,עפריוורָאפ ןייק טינ רימ ךָאד ךאמ .ןעדייר טינ םעד ןעגעוו
 ןופ ,סָאד סעלא ןעהעטשראפ טינ טסנָאק ,טייהנייר ןייד טימ ,אוד .ךאז ןייק ראפ
 | | ,דייל ךיא סָאװ

 א טימ סָאה ןוא יללאד ןעבעל טצעזעג ךיז טָאה ןוא ןעננאגענוצ זיא איז
 .טכיזעג רהיא ןיא טקוקעגניירא םינּפ ןעגידלוש

 דךימ סאהרעפ ?רימ ןענעוו אוד טסק נייד סָאװ ? וד טסקנייד סָאװ ---
 אד זיא סע ביוא .עכילקילגנוא איד ןיב ךיא .ססַאה ןייד הטרעוו טינ ןיב ךיא .טינ
 טרהעקעגבָא ןיז טָאה ,טגָאזעג איז סָאה -- סָאד ךיא ןיב ןאד ,עכילקילגנוא ןא ואוו
 | | .טנייוואוצ ךיז טָאה ןוא

 טָאה ןוא טעבעג-דנעבא רהיא טנעיילעגבָא יללאד טָאה ,ןיילא גידנעביילב
 טייצ רעד ןיא ןַאננַא ףיוא טַָאהעג תונפחר רהעז טָאה איז .ןעפָאלש טגעלעג ךיז
 טינ ךיז איז טָאה טציא רעבָארהיא טיס טדערעג טָאה איז ןעוו

 םייח רעד ןעגעוו ןעגנורעניארע איד .רהיא ןעגעוו ןעטכַארט וצ ןעגניווצ טנעקעג |
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 ןרעדנוזעב ַא טימ ,גנוהיצוצ דענו.עב ַא טיכ רהיא ןיא טציא טקעוורע ךיז ןעבאוו

 ךילבעיל רעדנוזעב סלא ןעזיוועג רהיא טציא ךיז טָאה ערהיא טלעוו עניזָאד איד .ןח

 ןוא גָאט ןייא ןייק ןעביילב רהעמ ָאד טלָאװעג טינ וליפא טָאה איז זא ,רעייהט ןוא

 .ןערהַאּפבא ןעגראמ זומ איז זא ,זןעסָאלשעב טָאה

 ַא ןעמונעג טָאה ,טעניבַאק רהיא ןיא טרהעקעגמוא ךיז לייוורעד טָאה ַאננַא

 -סגיטכיוו רעד עכלעה ןיא ןיצידעמ ןעּפָארט עכילטע טפירטעגניירַא טָאה ,לעזעלג

 איוו םעד ךָאנ ןוא ןעקנורטעגסיוא סע טָאה איז ,ןיפרָאמ ןעווענ זיא לייהט רעט

 -סול ןוא ןעגיהור ַא טימ ךאנרעד יז יא ךילגעוועבנוא עלייוו א ןעסעזעג זיא איז

 | | .רעמיצפָאלש ןיא ןיירא טסייג ןעגיט

 ףיוא םאזקרעמפיוא יקסנָאדװ טָאה ,רעמיצפָאלש יא ןיירא זיא איז ןעוו

 סאוו ךערּפשענ םעד ןופ סנעכייצ ןעניפעג וצ טכוזעג טָאה רע .ןהָאטעג קוק ַא רהיא

 רהיא ןיא גנאל יוזא ןעסעזענ זיא איז זא גידנעסיוו ,יללאד טימ טאהעג טאה איז

 ןלַאהעגנייא-טציירעג רהיא ןיא ןעניפעג טנעקעג טשינרָאג רעבָא טָאה רע .רעמיצ

 וליפא זיא רע רעכלעוו וצ ,טייחנהעש עדנרעביוצ איד רעסיוא .קורדסיוא םענעט

 .ךיז וצ ןעגיוצעג ץלא ךָאנ ךָאד םהיא טאה עכלעוו רעבָא ,טנהעוועג ןעוועג ןיוש

 "עג םאה רע ,טדערעג ןעבאה ייז סאוו ןעגעוו איז ןעגערפ טלאוועג טינ טאה רע

 : טגאזעג זיולב רעבא טאה איז .ןעלהעצרעד ןיילא םהיא טעוו איז זא ,טפָאה

 ? תמא טינ .ןעלעפעג יללאד זיא ריד סאוו ,רהעז טהערפ ךימ ---

 לעסיבא ,עניצרעה-טוג ַא רהעז זיא איז .גנאל ןופ ןיוש ךָאד איז ןעק ליא ---

 יי : .ןעמוק רהיא ןופ ןרעג רהעז ןיב ךיא רעבָא ,ךאפניינ

 רהיא סקוקעגניירא דנעגארפ טאה ןוא דנאה םַאננַא ןעמונעגנא טאה רע

 .ןעגיוא איד ןיא

 .טלעכיימשעגוצ םהיא טאה ןוא קילב ןייז ןענַאטשרעּפ שרעדנַא טָאה איז

 טָאה ,םיתכדילעב איד ןופ טעבעג םעד ףיוא גידנעקוק טינ ,ןענרָאמ ףיוא

 םינ ןייז ןיא רעשטוק סניוועל .ןעדהָאּפ ןעבילקעג ךיז אנווָארדנַאסקעלַא איראד

 "עג ןעגיברַאפ-נעדישרעפ ןייז טימ לעטיה שירעשטוק-בלַאה ןוא םויטסָאק םעיינ

 .,רהָאפניירא םענדאראפ םוצ ןערהאפעגוצ זיא עקסאילאק עטעטאלעג ןוא ןַאּפש

 ' .דמַאז טימ ןעטָאשעב ןהעש ןעוועג זיא סאוו געוו םעד ףיוא

 זיא רענעמ איד ןופ ןוא ַארַאװהַאװ ןיטסריפ ןופ ןעמהענ דעישבא סָאד

 גָאט ַא טרָאד גידנעגניירברעפ .םהענעגנַאנוא ןעוועג אנווַארדנַאסקעלַא איראד רַאפ

 ךיז ןעסַאּפ ייז זַא ,טלהיפעג רהָאלק ,םיתב ילעב איד ןעבָאה ךיוא ןוא ,איז טָאה

 וצ ןעמַאזוצ םינ ייז רַאפ זיא עטסעב סָאד זַא ןוא ערעדנַא איד רַאפ ענייא טיִנ

 םימ ,טציא זַא ,טסואוועג טָאה'איז .גיטעמוא ןעוועג רונ זיא ןַאננַא ןייא .ןעמוק

 -עג ענעי ןעצרַאה רהיא ןיא ןענעפעוצ טינ רענייק ןיוש םעוו ,ןערהָאפבא סיללאד

 עגיזָאד איד ןערהירנא .ךוזעב סילאד ןופ םכַאוװרע רהיא ןיא ןעבָאה עכלעוו ,ןעלהיפ

 רעד זיא סָאד זַא טסואוועג רעבָא טָאה איז .ןהָאטעג העוו רהיא טָאה ןעלהיפעג

 -רעפ טרעוו המשנ רהיא ןופ לייהט רעד זַא ןוא המשנ רהיא ןופ ?ייהט רעטסערכ

 .טרהיפעג טָאה איז ןעכלעוו ,ןעבעל םענעי ןיא ןעקנוז

 ןִא טלהיפעג אנווָארדנַאסקעלַא איראד טָאה ,דלעפ ןיא גידנערהַאפסױרַא
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 ,ןעשנעמ איד ייב ןענערפ טלעוװעג ךיז טָאה רהיא ןוא גנורעטכיילרע עמהענעגנא

 טָאה םיליפ רעשטוק רעד רעֶבָא ,ןיקסנָארוװו ייב ןערָאװעג ןעלעפעג ייז ןיא איוו
 : ןעדייר ןעביוהעגנָא ןייֵלַא

 יירד ןעצנַאנ ןיא ןעבענעג ןעמ טָאה רעבָאה ןוא ,ךייר ייז ןענייז ךייר ---

 יירד ןענייז עשז-סָאװ .ןערָאװעג ןייר ןיוש סָאד ןיא רענהעה איד זיב ,.ךעלטסעמ
 -לעב ייֵב וליפא רעבָאה ןעמ טנירק טציא ,ןעסייבוצוצ טינ רחעמ 4 ךעלטסעמ
 ןערהָאפוצ טמוק סע זַא זנוא ייב ,השקטשינ .לעטסעמ ַא סעקיּפָאק 45 סאינאסכא
 .ןעמ טינ לעיפ ױזַא ןעסע ייז לע'פיוו זיא רעוו

 - .קישטשרַאטנַאק רעד טמיטשענוצ טָאה -- ץירּפ ַא ןצמק א --

 גערפ ַא טָאה -- ? ןערָאװעג ןעלעפעג ריד ןענייז דרעפ ערעייז ןוא ,ונ --
 | ,יללאד ןהָאטעג

 טָאה רימ רעבָא .סעטונ ךיוא ןעסע ןוא .טוג זיא סָאד טָא -- דרעפ איד --

 איוו טינ סייוו ךיא ; אנווָארדנַאסקעלַא איראד ,גיטעמוא ןעזיוועגסיוא ְךיִז סעּפע
 ,םינּפ ןעטונ ןוא םענחהעש ןייז רהיא וצ גיד'נהָאט רהעק ַא טגָאזעג רע טָאה -- ךייא

 ? ןערהַָאפוצ ןעמוק סדנעבַא וצ רימ ןעלעוו ,ונ .ױזַא ךיוא לימ ---
 .ןעמוק ןעהעז ףרַאד ןעמ ---

 םעֶלַא ןענופעג טָאה ןֹוא םייהַא ןעמוקעג זיא אנווָארדנַאטקעלַא איראד ןעוו
 ,עזייר רהיא ןעגעוו טלהעצרעד איז טָאה ,ךילבעיל ױזַא ןעמעלַא ןוא גנונדרָא ןיא

 סיקסנָארוװ איד ל?ופקַאמשעג ןוא ךייר איוו ,ןעמונעגפיוא איז טָאה ןעמ טוג איו
 | .ייז ןעגעג ןעדייר טרָאװ ַא טזָאלעג םינ םענייק טָאה איז ןוא ,ןעבעל

 -בעיל איוו ןהעטשרַאפ ֹוצ םוא ,זיקסנָארוװ ןוא ןַאננַא ןענעק ףרַאד ןעמ ---
 -רַאפ ,גיטכירפיוא ץנַאג טציא טגָאזעג איז טָאה -- ןענייז ייז דלימ איוו ןוא ךיל

 טָאה איז ןעכלעוו ,טייהנעדעירפוצנוא ןופ ?היפעג ןעטמיטשעב םענעי גידנעסעג
 ,טלהיפעג טרָאד

28 

 רעמוז ןעצנַאג םעד דנַאל וצ טבעלעגבָא יוזא ןעבָאה ַאננַא ןוא יקסנָארוװ
 -נעמהענרָאפ טינ ץלַא ,ןעדנעטשמוא עגיבלעזיד ןיא ץלַא ,טסברנ'ה ןופ לייהט ַא ןוא
 ייז זַא ,ןערָאװעג ןעסָאלשעב ייז ןעשיווצ זיא סע .טג ַא רַאפ ןעלטימ ענייק גיד
  ייז רעטייוו טָאװ זַא ,טלחיפעג ןעבָאה עדייב רעבָא ; ןערהַאפ טינ ץענרע ןעלעוו
 טינ ןעלעוו ייז זַא ,טסענ ןהֶא ןוא טסברעה ןיא סנרעדנַאזעב ,ןיילַא טבעלעג ןעבָאה
 .גנורעדנע ןַא ןעכַאמ ןעזומ טעוװ ןעמ ןוא ןעבעל ַאזַא ןעטלַאהסיוא

 טינ רָאג רעסעב רָאנ טָאה ןעמ זַא ,יוזַא ןעוועג ,ךיז טכוד ,זיא ןעבעל סָאד
 ,טלהעפעג טינ טָאה דנוזעג ,גונענרעביא סעלַא ןעוועג זיא סע : ןעשניוו טנַאקעג
 ןהֶא זיא וַאננַא .גנוגיטפעשַאב טַאהעג ןעבָאה עדייב ןוא ,טַאהעג ייז ןעבָאה דניק ַא
 -עג לעיפ ךיוא וצרעד טָאה ןוא ךיז טימ טגיטפעשעב ױזַא ןעוועג ךיוא טסעג איד
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 ,עדָאמ רעד ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעכיב עטסנערע יא ,ןענַאמָאר יא --- ןעזעל

 ,עדנעטשנעגעג ענעי טרידוטשעג ןעלַאנרושז ןוא רעכיב ןיא איז טָאה םעד רעסיוא

 ךיז רע טגעלפ טפָא ץנַאג זַא ױזַא ,טניטפעשַאב ןעוועג ןיא יקסנָארוװ עכלעוו טימ

 ךיוא לָאמַא וליפא ,רוטקעטיכרַא ,עימָאנארגא ןעגעוו ןענַארפ טימ רהיא וצ ןעדנעוו

 טרעדנואוועג ךיז טָאה רע .ןעטייהנעגעלעגנא עשינעמטראּפס ןוא טכוצ-דרעפ ןעגעוו

 טלעפייווצעג רע טָאה גנַאפנָא ןופ ; סעלַא טקניידעג איז איו ,סעלַא סייוו איז איוו

 ןעניפעג טגעלפ איז ןוא .ננוגיטעטשעב טרעדָאפעג טָאה ןוא סרעפטנע ערהיא ןיא

 .ןעזיוועג םהיא טָאה ןוא ןעגערפ טגעלפ רע סָאװ ןעגעוו ,סָאד ךוב ןיא

 טָאה איז סָאװ ןיא ,ךַאז ַא ןעוועג ךיוא זיא לאטיּפסָאה םעד ןופ ןעיוב סָאד

 איז ןעגעווטסעד ןופ ןעוועג זיא גרָאז טּפיױה .רהיא רעבָא .טגילייהטעב ךיז

 םהיא רַאפ ןָאק איז לעיפיוו ףיוא ,רעייהט ןיקסנָארװ זיא איז לעיפיוו ףיוא .ןיילַא

 סָאװ ,סָאד טצעשעג טָאה יקסנָארװ .ןעבעגעגפיוא טָאה רע סָאװ סעלַא ןעטייברעפ

 רעבלעזרעד ןיא רעבָא ,ןעבעל רהיא ןופ קעווצ רעגיצנייא רעד ןערָאװעג זיא רע

 -עג טָאה איז עכלעוו ןיא ,ןעצענ-סעבעיל ענעי ןופ טגיטסעלעב ןעוועג רע זיא טייצ

 -געּפעג ךיז ןעהעזעג רהעמ ץלַא רע טָאה ,רעטייוו סָאװ ,ןעטנעּפ וצ םהיא טכוז

 יוזא טינ ,טלעוועג םהיא ךיז טָאה רהעמ ץלַא ןוא ,ןעצענ עגיזָאד איד ןיא טעט

 .טייהיירפ ןייז םינ ייז ןערעטש וצ ןעריבורּפ איו ,ייז ןופ ךיז ןעסייר-וצ-סיורא

 -ייוו סָאװ םהיא ןיא טקרַאטשעג ךיז סָאה סָאװ ,יירפ ןייז וצ רהעגַאב רעד טינ ןעוו

 -ָאה טיג רונ ,ןעבעל ַאזַא ןופ ןעדעירפוצ ןעוועג יקסנָארוװ טלָאװ ,רהעמ ץילַא רעט

 וו .ז .א ,סעסייר ףיוא ,טדָאטש ןיא טרהָאפ רע ןעוו להָאמ ןעדעי ענעצס ןייק ןעּב

 ַא ןופ עלָאר איד ,ןעבילקעגסיוא ךיז רַאפ טָאה יקסנָארוו עכלעוו ,עלָאר איד

 -ַאטסירַא רעשיסור רעד ןופ ערדָאי איד ןייז ןעפרַאד איד סָאװ ,רעציזעב טוג ןעכייר

 רעטייוו סָאװ םהיא טָאה רונ ,קַאמשעג ןייז וצ ךיז טסַאּפעגוצ רונ טינ טָאה ,עיטַארק

 רעטייוו סָאװ םהיא סָאה גנוגיטפעשעב ןייז ןוא .ןעגינעגרעפ רהעמ ץלַא טכַארבעג

 -נוא איד ףיוא גידנעקוק טינ .טוג ןעגנַאגעג זיא ןוא ןעגױצעגניירַא רהעמ ץלַא

 -מיא ,ןענישַאמ ,לאטיּפסָאה רעד טסָאקעג טָאה םהיא סָאװ ,ןעבַאגסױא ערעייהעג

 ןענעווטסעד ןופ ,ןעכַאז ערעדנַא לעיפ ךָאנ ןוא ץייווש רעד ןופ תומהב עטריטרָאּפ

+ 

 .ךיז טָאה סע ואוו .ןענעמרַאפ ןייז טרעסערגרעפ טָאה רע זַא ,ןעוועג רעכיז רע זיא

 ,דנַאל ןעגנידרעפ ,לָאװ ,האובת ,ןעפיוקרעפ דלאוו ,טפנוקנייא ןעגעוו טלעדנַאהעג

 להָאמ עלַא טָאה ןוא זלעפ ַא איוו טסעפ ןעוועג יקסנָארוװ זיא ןעכַאז איד עֶלַא ןיא

 ןעוועג רע זיא ןעטייהלעצנייא עכילטפַאשהטריוו ןיא .זײרּפ םעד ןעטלַאהעגסיױא

 -נייא ןַא ףיוא טרהיפעג טפַאשהטריוו ןייז .טָאה ןוא םַאזרַאּפש ןוא טנעכערעגסיוא

 ןעבַאגסיױוא עסיורג ףיוא ןעסילשטנע ךיז טגעלפ רע .אקיזיר ןהֶא ,רעגייטש ןעכַאפ

 וצ טרעדָאּפעג רע טָאה ןַאד רעבָא ,דלעג עגירעביא ןעוועג זיא סע ןעוו ,ןאד זיולב

 רע טינ סָאד ,רהאלק ןעוועג זיא סע זַא ,ױזַא .דלעג ןייז רַאפ עטסעב סָאד ןעבָאה

 | ,םהיא טרעסערגרַאפ רונ ,ןעגעמרעפ ןייז טריניאור

 -וג רעקסנישאק ןיא ןעלהַאװ עגילעדַא איד ןעוועג ןענייז רעבָאטקָא ןיא
 ןעבָאה רעטיג סיקסנאלבא ,סוואשינזאק ,סיקסשזאיווס ,סיקסנָארוװ ואוו ,עינרעב

 7 .רעטיג סניוועל ןופ לייהט רעניילק ַא ךיוא ןוא ןענופעגנייא ךיז

 -םיוא עכילטפַאשלעזעג איד ןעניוצעג ךיז ףיוא ןעבָאה ןעלהַאװ עגיזָאד איד
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 ןעבָאה עכלעוו ,ןענָאזרעּפ ןוא ןעדנעטשמוא עלעיפ ןעקנַאדרעפ וצ ,טיײקמַאזקרעפ .
 עשידנעלסיוא ןוא רענרובסרעטעּפ ,רעװקסָאמ .טגילייהטעב ןעלהַאװ איד ןיא ךיז
 -םיונוצ ךיז ןענייז ,ןעלהעוו ןעמוקעג טינ ?הָאמ ןייק ןענייז עכלעוו ,רענהָאװנייא
 .ןעלהַאװ עניזָאד איד רַאפ ןערהָאפעג

 ןערהָאפ טעוװ רע זַא ןיקסשזאיווס ןעכַארּפשרעּפ גנַאל ןיוש טָאה יקסנָארוװ |
 טפָא טנעלפ רעכלעוו ,יקסשזאיווס זיא ןעלהַאװ איד רָאפעב .ןעלהַאוװ איד וצ
 | ,ןיקסנָארוװו וצ ןערהָאפרעפ ,עיאקפנעשזיוודזאוו ןעכוזעב

 -רָאפ ןַאננַא ןוא ןיקסנָארוװ ןעשיווצ זיא םעד רַאפ רעהירפ גָאט ַא טימ ךָאנ
 ןיא סָאד .עזייר רעטנַאלּפעג רעגיזָאר רעד רעביא יירענירק ַא טעמכ ןעמוקעג
 טָאה םוראד ןוא ,דנַאל וצ טייצ-טסברעה עטסרעווש ןוא עטסגילייװגנַאל איד ןעוועג
 -ניירטש ןוא עטלַאק טימ טרהעלקרע ,ףּפמַאק םוצ גיטרַאפ ךיז גידנעכַאמ ,יקסנָארוו

 טָאה גנורעדנואוורעפ ןייז וצ .ןעלהַאוו איד יצ ןערהָאפ טעװ רע זַא רעטרעוו עג
 רע ןעוו טגערפעג ןזיולב טָאה ןוא גיהור רהעז גיורהעלקרע איד טרעהעגסיוא ַאננַא
 טינ ןהָאטעג קוק א םַאזקרעמפיוא רהיא ףיוא טָאה רע .ןערהעקקירוצ ךיז טעוו

 לעכיימש ַא טימ טרעפטנעעג טָאה איז .טייקגיהוו עניזָאד איד גידנעהעטשרַאמ
 ןיא ךיז ןעביילקרעפ וצ טייקניהעפ רהיא ןופ טסואוועג טָאה רע ,קילב ןייז ףיוא

 סאו ףיוא ךיז טָאה איז ןעוו ,ןַאד זיולב טריסַאּפ סָאד זַא ,טסואוועג טָאה ןוא ךיו
 רַאפרעד טָאה רע ,רענעלּפ ערהיא םהיא גידנעדלעמ טינ ,ןיילַא ךיז ראפ ןעסָאלשעב
 -עג טָאה רע זַא ,סענעצכ ןעדיימסיוא טלָאװעג ױזַא טָאה רע רעבָא } טַאהעג ארומ
 ן'טימ ןעהעזעגנייא טָאה איז זַא ,טביולגעג זייוולייהס יקַאט טָאה ןוא תינּפ ַא טכַאמ
 .ןייז ףרַאד ױזַא זַא לכש

 ? ןעלייווגנַאל טינ ךיז טסעוו אוד זַא ,ףָאה ךיא ---
 ןעטלַאהרע ןעטכענ בָאה ךיא -- ַאננַא טרעפטנעעג טָאה -- ,ףָאה יא ---

 ,גילייווננַאל ןעלהיפ טינ לעוו ךיא ,ןיינ .רעכיב טימ ןעטסאק ַא
 --- ןהָאטעג טכַארט ַא רע טָאה -- אברדא ,ןָאט ַאזַא ןעגָאלשנא ליוו איז,

 | ,"טייברעביא ןַא ןייז לָאז
 ףיוא איז נידנעפורסיורא טינ ןעלהאוו איד וצ ןערהָאפעג רע זיא ױזַא ןוא

 רעטשרע רעייז טניז ,לָאמ ןעטשרע םוצ ןעוועג זיא סָאד .גנורהעלקרע רענעפָא ןַא
 ןייז לָאז גנורהעלקרע איד זַא ױזַא ןענעגעז רהיא טימ ךיז לָאז רע זַא ,גנודניברעפ
 רעד ןופ ,טגיהורנואעב טייז ןייא ןופ סָאד טָאה ןיילַא םהיא .עגידנעטשלַאפ 8
 ןיא ךיז ןעזָאלוצנירַא ןהֶא ,רעסעב ןיא ױזַא זַא ,ןענופעג רע טָאה סייז רעדנַא
 ,טציא איוו ױזַא ןייז סָאד טעוו סגנַאפנא , .ןעגנורהעלקרע ןֹוא סענעדייררעביא
 סלַאפנעדעי .ןענהעוועגוצ ךיז איז טעװ ךָאנרעד ןוא ,ןעטלַאהעב ,רהָאלקנוא סעּפע
 טָאה ,'טייקגיגנעהבאנוא עכילנעמ ןיימ טינ רעבָא ,ןעבענבָא סעלַא רהיא ךיא ןָאק
 ' .טכַארטעג רע
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26. 

 בעילוצ אווקסָאמ ןיא רעבמעטּפעק ןיא ןעבילקענרעביא ךיז טָאה ןיוועל

 ןהֶא טַאנָאמ ןעצנַאג א אוקסָאמ ןיא טנהָאװעג ןיוש טָאה רע .טעּפניק סיטיק |
 ןיא קעטנָאיַאמ ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,שטיװָאנַאװיא יינרעפס ןעוו ,ננוגיטפעשַאב
 איד ןופ עגַארפ ןיא ?ייהטנַא ןעסיורג ַא ןעמונעג טָאה ןוא עינרעבוג רעקסנישאק
 - .ןעלהאוו עגיזָאד איד וצ ןערהָאפ וצ ןעבילקעג ךיז טָאה ,ןעלהַאו עדנעהעטשרָאפעב

 טכער סָאד טָאהעג טָאה רעכלעוו ,רעדורב םעד ךיוא ךיז טיױמ ןעפורעג טָאה רע
 טפרַאדעג ןיוועל טָאה םעד רעסיוא .דזעיוא רעווענזעילעס ןיא עמיטש ןייא ףיוא
 טָאה עכלעוו ,רעטסעווש ןייז ןופ טייהנעגעלעגנַא רעגניטיונ ַא ןעגעוו ןיחַא ןערהָאט

 ,דנַאלסיוא ןיא טנהָאװעג ןייֵלַא
 רעדָא ןערהַאפ רע לָאז וצ ,ןעסילשטנע טנַאקעג טינ ץלא ךיז טָאה ןיוועל

 טָאה איז ןוא אווקסָאמ ןיא גיטעמוא זיא םהיא זא ,ןעהעזעג טָאה יטיק רעבָא ,טינ
 ןא םהיא ראפ טלעטשעב ןעפיוו ןייז ןֹהָא טָאה איז ; ןערהָאפ ןעהטארעג םהיא

 גיצכא ענעבעגענסיוא יד ןוא .לעבור גיצכַא טסָאקעג טָאה סָאװ ,רידנומ ןעגילעדַא
 .ןערהַאפ .וצ ןעניוועל טנעוואב טָאה סָאװ ,עכאזרוא טּפיוה איד ןעוועג זיא ?עבור
 .ןישאק ןייק ןערהָאפענקעװא זיא רע

 ןעדעי טָאה ,ןישאק ןיא ןעוועג זיא ןיוועל איוו גָאט רעטסקעז רעד ןיוש |
 -עגנא סרעטסעווש ןייז ןיא ןעוועג קסוע ךיז טָאה ןוא ןעננוציז איד טכוזעב גָאט
 ןענייז עגילעדא איד ןופ רעהעטשרָאפ עֶלַא .רעווש ןעננאנענוצ זיא סָאװ ,טייהנענעל
 ןעגָאלשרעד טנָאקעג טינ ךיז טָאה רע ןוא ןעלהַאו איד טימ ןעמונרעפ ןעוועג
 טָאה רע סָאװ דלענ סָאד ןעגעוו ןוא אווטסנוקעּפא רעד ןענעוו סָאװ ןערהיפוצסיוא
 -עג קרַאטש ךיז טָאה ןיוועל רעבָא .רעטסעווש ןייז ראפ ןעגירקסיורא טפרַאדעג
 טָאה רע ביוא ןוא גידלודעגנ ןערָאװעג זיא רע ; טַאהעג הנותח טָאה רע טניז טרעדנע
 ןעמ זא ,םרעטנָאלּפ טימ טנעדרָאעגנייא יוזא זיא סָאד סָאװ וצ ןענַאטשראפ טינ

 -רעד ןענָאק טינ להָאמ ןייק ןוא ןעטייווצ םוצ ןעטמַאעב ןייא ןופ ןהעג ןעפראד לָאז

 ףראד ןעלייהטרוא וצ םוא זא ,טגָאזעג ךיז רע טָאה ,ףראד ןעמ סָאװ ךיז ןעגַאלש
 רָאט סעלא גידנעסיוו סינ ןוא ,ףוס ן'זיב ביֹוהנֶא ןופ עצנַאג סָאד ןהעטשראפ ןעמ
 .-עגפיוא ןרעוו וצ טינ הימ איד ועבעגעג ךיז טָאה רע ןוא .ןעלייהטרוא טינ ןעמי
 | .טכארב

 -ייהטרוא וצ טינ טכוזעג ךיוא רע טָאה ,ןעלהאוו איד ייב ָאד גידנעייז טציא

 ,ךַאז איד ןהעטשרַאפ ֹוצ ךילגעמ ?עיפיוו ףיוא ןעכוז ןוא ךיז ןערעּפמַאה טינ ,ןעל
 -עב סע רעכלעוו ןיא ןוא טריסערעטניארעפ קרַאטש ױזַא ןענייז סע רעכלעוו טימ
 ןופ .ןעשנעמ עטוג ןוא עכילרהע לעיפ ױזַא טייהנעבעגנרעביא טימ ךיז ןעגילייהט
 ױזַא טנעפעעג ןעניוועל רַאפ ךיז ןעבָאה ,טַאהעג הנותח טָאה רע סָאװ ןָא טייצ ענעי
 טבודעג רעהירפ םהיא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעבעל ןופ ןעטייז עטסנערע ,עיינ לעיפ
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 ןא טכוזעגנ ןעלהאוו איד ןיא ךיוא טציא רע טָאה םורָאד ןוא ,דנעטיידעבנוא סלָא
 ,גנוטיודעב עטסנערע

 ינוטיידעב איד ןוא ןעניז םעד טרהעלקרע םחיא טָאה שטיווָאנַאװיא יינרעס

 ."נרעבוג רעד .ןעלהַאִיו איד ייב טנַאלּפעג טרעוו עכלעוו ,שינערהעקרעביא רעד ןומ
 ױזַא ןעוועג ןענייז סע דנַאה סעמעוו ןיא ,דנַאטש-לעדַא ןופ רעדנעציזרָאפ רעקס

 ןעלַאטיּפַאק עסיורג ,סעקעּפַא ,ןעטייהנענעלעגנא עכילטפַאשלעזעג עניטכיוו לעיפ
 ןיא ,ןעלהוש-רעטילימ ןוא רענעמ ,ןעיורפ רַאֿפ -- ןעיזַאנמינ ןוא ,לעדַא ם'ןופ

 -וג רעד -- אווטסמעז איד ךילדנע ןוא ,םעטסיט םעיינ םעד טיול גנודליב-סקלָאפ
 ,טינש ןענילעדַא ןעטלַא ןופ ןַאס א ןעוועג זיא וואקטענפ רעדנעציזרָאפ רעקסנרעג

 -ונ ַא ןפוא ןייז ףיוא ןוא ,ןענעמרַאפ ןערעייהעגנוא ןַא טעדנעוושרעפ טָאה רעכלעוו
 -לעדַא רעד רַאפ ןעניוצעג סעֶלַא ןיא ןוא רעמיא טָאה רע .שנעמ רעכילרהע ןוא רעט
 גנודליב-סקלָאפ ןופ גנוטיירטשרעפ רעד ןענעג טקעריד טייבראעג טָאה רע ; דנַאטש

 -עב עסיורג אזא ןעבָאה טטרַאדעג טָאה עכלעוו ,אווטכמעז רעד ןעבעגעגוצ טָאה ןוא
 ,רעטקארַאכ-סדנַאטש א זיולב ,גנוטייד

 -ורפ ַא ,םעיינ א ןעלעטשקעווא ץַאלט ןייז ףיוא ןעוועג נידנעווטיונ זיא סע

 איד זַא ,ןהָאט רהעק א ױזַא לָאז רעכלעוו ,ןעשנעמ ןעניטכיט ,םענרעדָאמ ,ןעש
 רעדנעציזעב-דנאל סלַא רונ ,דנַאטש-לעדַא טלַא טינ טנַאמ א ןעבָאה לָאז אווטסמעז

 עקסנישאק עכייר איד .עטכער עשימָאנַאטױא ןענָאה אווטסמעז איד לָאז טנעמעלע
 -ָאה טציא ןוא ,סעינרעבונ ערעדנַא ןופ סיוארָאפ ןעננַאגעג סעֶלַא ןיא זיא עינרעבונ

 ךַאז איד ןערהיפ ָאד לָאז זעמ ןעוו זַא ,ןעטפערק עכלעזַא טלעמַאזעגנָא טרָאד ךיז ןעב
 "נַא עלַא ראט לעיטשייב טלַא טנידעג עינרעבוג איד טלָאוװ ,ןייז וצ רעהענ סע איוו
 טאהעג טייהנעגעלעגננַא עניזָאד איד טָאה םוראד ןוא ,דנַאלסור ץנַאנ רַאפ ,ערעד

 ןעלהעוווצסיוא טנַאלּפענ ןעמ טָאה ץַאלּפ סוואקטענס ףיוא .גנוטיידעב עניטכיוו ַאזַא
 א* ,ןיקסוואדעווענ רעסעב ךָאנ רעדָא ןיקסשזאיווס רעדעוװטנע רעדנעציזרָאפ טלַא
 א סעשטיווָאנַאװיא יינרעס ןוא שנעמ רענולק א רהעז ,רָאסעּפָארּפ רענעזעוועג
 ,דניירט רעסיורג

 ןעטלאהעג טָאה ןוא ננולמאזרעפ איד טנעפערע טָאה ןייֵלַא רָאטַאנרעבוג רעד
 -עכילנעזרעּפ טיול טינ עטמַאעב ןעלהעוו ןעלָאז ייז זַא ,םיצירּפ איד רַאפ עדער ַא
 ןֹופ ?הָאו םעד ראפ ןענַאזרעּפ איד ןופ עטסנידרעט איד טיול רונ טפַאשדניירפ

 ױזַא ,ןעלעוו םיצירפ עגילעדַא רעקסנישאק איד זַא ,טפָאה רע זא ןוא ,דנַאלרעטַאפ

 -עב ןעלעוו ןוא טכילפ רעייז ןעליפרע גילייה ,ןעלהַאוו עגידרעהירפ איד ןיא איוו
 ,ייז ןיא טָאה ךרַאנאמ רעד סָאװ ,ןעיורטרעפ עסיורג סָאד טימרעד ןעניטעטש

 קעװַא רָאטַאנרעבוג רעד ןיא ,עדער ןייז טגידנעעג טָאה רע איוו םעד ךָאנ
 ,רעדעילנטימ עטרעטסייגעב עלעיפ ןופ ןערָאװעג טלעגנירעגמורַא זיא ןוא לָאז ןופ
 םעד טימ ןעכָארּפשעג ךילדניירפ טָאה ןוא רעטופ ןייז ןהָאטעגנָא טָאה רע ןעוו
 ןעגנירדניירַא םוטעמוא סלעוועג טָאה רעכלעוו ,ןיוועל ,ןעדנעציזרָאפ ןעקסנרעבוג
 טָאה ןוא ?עדער סָאד ןעשיווצ ָאד ןענַאטשענ זיא ,ןעזָאלוצכרוד טינ ךַאז ןייק ןוא
 ,ן'אנווָאנאװיא אירַאמ רעביא טיג ,עטטיב , : טגָאז רָאטַאנרעבוג רעד איוו ,טרעהעג
 "נא רעדניק איד ןעכוזעב דארג טנייה ףראד איז ,רהעז טרעיודעב יורפ ןיימ זַא
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 ןוא סרעטופ ערעייז ןהָאטעגנָא םיצירּפ עֶלַא ןעבָאה םעד ךָאנ ךיילג ןוא ."טלַאטש
 .עכריק-לארדעהטאק רעד ןיא ןעוהָאפעג ןענייז

 ןוא דנַאה איד ןעביוז,עגפיוא ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןיוועל .טָאה טרָאד
 רעטסכילקערש רעד טימ ןערָאװשעג טָאה ,חלנ ם'ןופ רעטרעװו איד טגָאזעגכָאנ

 -ַאג .טפָאהעג טָאה רָאטַאנרעבוג רעד סָאװ ףיוא ,סָאד סעֶלַא ןעליפרע וצ החכות
 טָאה רע ןעוו ןוא ,ןעניוועל ףיוא גנוקריוו ַא טָאהעג דימת טָאה טסניד-סעט
 יצ טקוקעגמוא ךיז טָאה ווא "ץיירק םעד שוק ךיא , : רעטרעוו איד טדערעגסיורא
 רע טָאה ,עגיבלעזסָאד ט?ָאהרעדיװ ןעבָאה עכלעוו ,טײלעטלַא ןוא עגנוי עכַאמ רעד

 .טרהירעג רהעז ךיז טלהיפרעד |

 ןעטקנוּפ איד ןעוועג גנונדרא-סעגַאט רעד ףיוא ןענייז גָאט ןעטייווצ ץ'פיוא

 / טיול ןעבָאה עכלעוו ,עיזַאנמיגעיורפ ןעגעוו ןוא ןעממוס עגילעדַא איד ןעגעוו
 טָאה ןיוועל ןוא ,גנוטיידעב ןייק טַָאהעג טינ ,גנורהעלקרע סעשטיווָאנַאװיא יינדעס
 -עגנָא שיט ןעקסנרעבוג ןעבעל זיא גָאט ןעטרעפ םעד ףיוא .,טגלָאפעגכָאנ טינ ייז

 לָאמ ןעטשרע םוצ זיא ָאד ןוא .עססַאק רעקסנרעבוג רעד ןופ ןָאיזיוװער איד ןעגנאג
 .רעיינ רעד ןוא יײטרַאּפ רעטלַא רעד ןעשיווצ סיוטשנעמַאזוצ ַא ןעמוקעגסיורא

 ןעבעגענבא טָאה ןָאיזיװער איד ןעכַאמ טפראדעג טָאה עכלעוו ,ןָאיססימָאק איד

 -רָאפ רעקטנרעבוג רעד .ןעצנַאג ןיא עלַא ןענייז ןעממוס איד זַא טרָאּפער םעד

 םעד רַאפ דנַאטש-לעדַא םעד טקנַאדעג טָאה ,ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה רעדנעציז
 -ָאה םיצירּפ איד .ןעגיוא ענייז ףיוא ןעזיוועג -יז ןעבָאה ןערהערט ןוא ןעיורטרעפ

 רעד ןיא רעבָא ,דנַאה איד םהיא טקירדעג ןוא טכירגעב שימריטש םהיא ןעכ

 רע זַא ,ןהָאטעג גָאז ַא ײטרַאּפ סעשטיווָאנַאװיא ייגרעס ןופ ץירּפ ןייא טָאה טייצ

 -ער ,טרידיווער טינ אפונ ןעממוס איד טָאה ןָאיססימָאק איד זַא ,טרעהעג טָאה

 ןעקסנרעבונ םעד רַאפ גנוגידיילעב ַא ןעוועג טלָאוװ גנורידיווער אזַא זַא גידנענעכ

 גיטכיזרָאפנוא ךיז טָאה ןָאיססימָאק רעד ןופ דעילגטימ ןייא ,ןעדנעציזרָאפ

 | | .ױזַא עקַאט זיא סע זַא ,ןעכָארּפשעגסיױא

 ,ןעהעזסיוא ןייז טיול רעגנוי ַא רָאג ךָאנ ,רעקניניילק ַא רענייא טָאה ןַאד

 ןערנעציזרַאפ ןעקכנרעבונ םעד זַא ,ןעדייר ןעביוהעגנָא ,רעגיטפיג א יהעז רעבָא

 רעד ןופ ןובשח ןעבעגוצבא םהענעגנַא רהעז ןעוועג רעכיז טלָאװ דנַאטש-לעדַא ןופ

 רעד ןופ רעדעילגטיס איד ןופ טייקלעדייא עניבירטרעביא איד זַא ןוא עקַאק

 ךיז ןעבָאה ןַאד .גנוגידעירפעב עשילַארָאמ איד טביורעג םהיא ןופ טָאה ןָאיססימָאק

 יינרעס ןוא גנורהעלקרע רעייז ןופ טגאזטנע ןָאיססימַאק רעד ןופ רעדעילנטימ איד

 ןענעקרענַא ףרַאד ןעמ זַא ,ןעזייוועב וצ שינָאל ןעביוהעגנָא טָאה שטיװָאנַאװיא

 . ןערָאװעג טרידיווער ןענייז ןעממוס איד זַא רעדעװטנע ,עדייב איד ןופ סנייא

 זיא שטיװָאנַאװיא יינרעס ןעגעג .ןערָאװעג טרידיווער טינ ןענייז ייז זַא רעדָא

 טדערעג טָאה ךָאנרעד .ייטראּפ רעשירענגעג רעד ןופ רענדעד ַא ןעטָארטעגסױרַא

 -יוצעג ךיז ןעבָאה ןעטַאבעד איד .ררעה רעגיטפינ רעד רעדיוו ןוא יקסשזאיווס .-

 -עג םרעדנואוורעפ זיא ןיוועל .טשינרָאנ טימ טגידנעעג ךיז ןעבָאה ןוא גנַאל ןעג

 ךָאנ ךיז טָאה רע ;ךיז טרעּפמַאהעג גנַאל ױזַא םעד ןעגעוו טָאה ןעמ סָאװ ,ןעוו

 "יא ייגרעכ ןהָאטעג גערב ַא טָאה רע ןעוו לייוו ,רַאפרעד טרעדנואוועג רעדנוזעב
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 ,ןערָאװענ טעדנעװשרַאפ ןענייז ןעממופ איד זַא ,רע טנעכער וצ ,ןעשטיווָאנַאװ
 | :טרעפטנעעג שטיוװָאנַאװיא ייגרעס טָאה

 ןופ ןעגנַאג עטלַא איד רעבָא -- ןַאמ רעכילרהע ןַא זיא רע ! ןיינ ,ָא ---= |
 טפַאשעגבָא ףרַאד דנַאטש-ל?עדַא ןופ םינינע איד טימ גנוטלַאוװרעפ עלַאכרַאירטַאּפ
 .ןערעוו

 ענרזעיוא איד רַאפ ןעלהַאו איד ןעוועג ןענייז גָאט ןעטפניפ םעד ףיוא

 -עס ןיא .ןעדזעיוא עכילטע ןיא רעגידמערוטש ַא ןעוועג זיא גָאט רעד .רערהיפ
 ןהֶא גימיטשנייא ןערָאװעג טלהעוועגסיוא יקסשזאיווס זיא קריצעב רעווענעל
 ,טעקנַאב ַא טעטלאטשנארעפ גָאט םעד טָאה רע ןוא ןעריטאלאב

24, 

 ַא ראפ ןעלהַאו איד טמיטשַאב ןעוועג ןענייז גָאט ןעטסקעז םעד ףיוא
 ןענייז ןעלַאז עניילק ןוא עסיורג איד .דנַאטש-לעדַא ןופ רערהיפנא ןעקסנרעבוז
 םעד רַאפ זיולב ןענייז עלעיפ .ןערידנומ ענעדעישרַאפ ןיא םיצירּפ טימ לופ ןעוועג
 ,ןעהעזעג טינ טייצ עגנַאל ַא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,עטנַאקעב .ןערהָאפוצ ןעמוקעג גָאט
 ָאד ךיז ןעבָאה ,דנַאלסיױוא ןופ רעוו ןוא גרובסרעטעּפ ןופ רעוו ,םירק ןופ רעוו

 טערטרַאּפ ס'רסיק םעד רעטנוא ,שיט ןעקסנרעבוג םייב .ןעלַאז איד ןיא טנעגעגענ
 יי .ןעטַאבעד ןעגנַאגעגנָא ןענייז

 טריּפורג ךיז ןעבָאה ,לָאז םעניילק ןיא ױזַא ןעסיורג ןיא איוו ,ענילעדַא איד
 תודוס סעּפע טָאה דצ רעדעי זַא ,ןעוועג גיטנעק זיא סע .ןערעגַאל ערעדנוזעב ןיא
 ךיז םיצירּפ איד ןעבָאה ןעהעזסיוא ןעכילרעסיוא רעייז טיול .ערעדנַא איד ןופ
 יב ,עיינ ןוא עטלַא ; יילרעדייווצ ןיא טלייהטעג

 ןיא רעדעווטנע ,ןהָאטעגנָא ןעגנַאגעג םלייהטנעטסרהעמ ןענייז עטלַא איד
 ערעדנוזעב ערעייז ןיא רעדָא ,ןעדרעווש טימ ,ןערידנומ עטעליּפשרעפ עטלַא

 ןערידנומ איד .ןערידנומ עירעטנַאפניא ןוא עירעלַאװַאק ,עקטטָאלּפ ,עשירעטילימ
 ןעפוב טימ ןפוא ןעטלַא םעד ףיוא טהענעג ןעוועג ןענייז םיצירּפ עטלַא איד ןופ
 יױזַא ,גנע ןוא ןָאטס ןיא ץרוק ,ןיילק ןעוועג םינּפַא ןענייז ייז ; ןעלסקַא איד ףיוא
 ןענייז רעבָא עגנוי איד .ייז ןופ ןיוש ןעסקאוועגפיורא ןעטלָאװ רעגערט ערעייז איוו
 ןענָאטס ענירדינ טימ ןערידנומ עטעליּפשעגבָא ,עשיצירּפ ןיא טדיילקעג ןעוועג
 טימ ןערידנומ ןיא רעדָא ,ןעלייזמאק עסייוו טימ ,ןרעטלוש איד ןיא טיירב ןוא
 -עטסינימ-ץיטשוי ןופ ןמיס רעד ,ןרעברָאל טימ טהענעגסיוא ןוא רענלעק עצרַאװש

 -נומ-ףיוה ןעגָארטעג ןעבָאה סָאװ איד ךיוא טננאלעב ןעבָאה עגנוי איד וצ .םויר
 .עטאמ איד טצוּפעב זייוו-רעצעלּפ ןעבָאה עכלעוו ,ןעריד

 איד טנעכייצעב טינ טָאה עטלַא ןוא עננוי ןופ גנולייהטנייא איד רעבָא
 ןעבָאה עגנוי איד ןופ ענינייא זַא ,טקרעמַאב טאה ןיוועל .ןעיײטרַאּפ ןופ גנולייהט
 םיצירּפ עטלַא ץנַאג ענינייא ,טרהעקרַאפ ןוא ײטרַאּפ רעטלַא רעד וצ טגנַאלעב
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 -נייהנא עסייה ןעווענ םינּפַא ןענייז ןוא ןיקסשזאיווס טימ טע'דוס'עגנ ךיז ןעֿבָאה !
 | ,ײטרַאּפ רעיינ רעד ןופ רעני

 ןוא טרעכיורעג טָאה ןעמ ואוו ,לַאז םעניילק ןיא ןענַאטשעג זיא ןיוועל
 ןוא טדערעג טרָאד טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד וצ טרעהענוצ ךיז טָאה רע ,ןעסיבעגוצ
 זיא שטיװָאנַאװיא יינרעס ,דייר איד ןהעטשרַאפ וצ טכוזעג רע טָאה טסיזמוא
 טָאה רע .טריּפורג ךיז ןעבָאה ערעדנַא ןעכלעוו םורא ,טקנוּפלעטימ רעד ןעוועג
 -סיוא עדייב -- וואטסוילכ ןוא יקסשזאיווס ןופ ןעגנורהעלקרע :איד טרעהענ טציא
 ןהעג וצ איו טלהיפעג טינ טָאה וואטסוילכ .ןערזעיוא ןופ רערהיפ עטלהעוועג

 ןעלהעוו ןעזָאל ךיז לָאז רע ,ןעוואקטענס ןעטעב דזעיוא ןייז ןופ ענילעדַא איד טימ
 ,טכערעג רַאפ ןעטלַאהעגנ םהיא סָאה שטיװָאנַאװיא ייגרעס ןוא .רעטייוו ףיוא
 -רעפ וצ טּפיוהרעביא סָאד טָאה ןעניז א רַאפ סָאװ ,ןענַאטשרעּפ טינ טָאה ןיוועל
 -רַאפ ליוװ ןעמ ןעכלעוו ,טַאדידנַאק ַא ןערעוו טלעטשענסיורא לָאז סע זַא ןעגנַאל

 | .ןעריטאלאב
 -ַאק ַא ןופ רידנומ ןייז ןיא ןעגנַאגענוצ ייז וצ זיא שטיוועידַאקרא ןאפעטס

 ענייז גידנעשיוובא ,רענעקנורטעגסיוא ןוא רענעסעגעגבָא ןַא סָאװ רונ ,ררעהרעמ
 : ןהָאטעג גָאז ַא טָאה ןוא לעכיט-נעשַאט נידעקעמש ןייז טימ ןעדראבנעקַאב

 ,ונ !שטיוװָאנַאװיא ייגרעס ,ןָאיציזָאּפ .רעזנוא ןעמהענרַאפ ריִמָאל ---
 טָאה -- ןעכַאז איד ןיא קַאמשעג ַא ןעמוקעב ךיוא םינּפַא טסָאה אוד ,איטסָאק
 .םערא ןרעטנוא ןעמונעג םהיא טָאה ןוא ןעניוועל וצ ךיז גידנעדנעוו טגָאזעג רע

 טנָאקעג טינ ךָאד רעבָא טָאה רע ,קַאמשעג םעד ןעמוקעב טלעוװעג טלָאװ ןיוועל

 -לעוו ,ןעשנעמ ַא ייב ךיז ןעטעב סָאװ וצ .,ךיז טלעדנַאה סע סָאװ םוא ןהעטשרַאפ
 | | .ןעלהעוורע טינ ליווװ ןעמ ןעכ

 שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה -- !סָאטיצילּפמיס ַאטקנאס ,א --

 .ּךיז טלעדנַאה ָאד סָאװ םוא ןעניוועל טרהעלקרע טָאה ןוא
 ןעדזעיוא עֶלַא ןוא ןעלהַאו עגידרעהירפ ןיא איו ױזַא ןייז לָאז סע ביוא

 ןעביילקסייא ךָאד םהיא ןעמ טלָאװ רערהיפנא ןעקסנרעבוג םעד ןעטעבעג ןעטלָאוװ

 זיולב ןעבָאה רעבָא טציא .טינ ןעמ ףרַאד סָאד ןוא .ןערַאש עסייוו טימ סיואכרוד
 -עוו ייווצ ביוא ; ןעלהעוו ךיז ןעזָאל םהיא ןעטעב וצ טמיטשעגנייא ןעדזעיוא טכַא
 ןעצנַאג ןיא ךיז סעוו רע זַא ןייז ןָאק ,ןעטעב םהיא ןהעג וצ ןופ ןעגָאזבָא ךיז ןעל
 -סיוא טשרע ײטרַאּפ עטלַא איד  ןָאק ןַאד ןוא .ןעלהעוו ךיז ןעזָאל וצ ןופ ןעגָאזבָא
 טעוו ,סיקסשזאיווס ,דזעיוא ןייא זיולב רעבָא ביוא ,ערהיא ןופ םענייא ןעלהעוו

 טעוװ ןעמ .רעדיוו ןעלהעוו ןעזָאל ךיז רע טעוװ ןַאד ,םהיא ןעטעב ןופ ןעגָאזבָא ךיז
 ,ןערַאש ענירעביא ןעניילוצ ְךָאנ םהיא טעװ ןעמ ןוא ןעלהעווסיוא רַאגָאז םהיא
 טעװ ןעמ ןעוו ןוא ,ןובשח םעד ןערילרַאפ טעוו ײטרַאּפ עשירענגעג איד זַא ױזַא
 . םהיא ןעניילרעביא ןיילַא ייז ןעלעוו ,טַאדידנַאק ַא ןרעזנוא ןעלעטשסיורא ןַאד
 טלעוװעג טָאה ןוא ןעצנַאנ ןיא טינ רעבָא ,ןענַאטשרעפ טָאה ןיוועל .ןערַאש רהעמ

 עלַא ,לעמוט ַא ,שער א ןערָאװעג זיא גנולצולּפ רונ ,ןענַארפ עכילטע ךָאנ ןעלעטש
 ןעסיורגנ םוצ ןָאהטענ םָארטש ַא ןעבָאה ןוא לָאמ א ףיוא ןעדייר ןעביוהעגנָא ןעבָאה

 ,לַאז
 ? ןעמעוו ? רעיּפַאּפ-סנעיױורטרעפ ַא -- ? סָאװ ? ןעוו ? רעוו ? זיא סָאװ --
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 טזָאלרעד ןעמ ! בא טינ טנעקייל רענייק ? בָא סָאד טנעקייל ןעמ --- ?רעוו ?ואוו
 ןעמ טעו ןפוא אזא "יוא 4 טכירעג ראפ ןעלעטש ןעמעוו .,ןיקסוװָאכעלּפ טינ

 .ץעזעג סָאד ןוא -- !טייהניימענ ַא ןיא סָאד .ןעזָאלוצ טינ םענייק ךָאד

 :עגניירַא ןעמעלַא םימ ןעמַאזוצ זיא ןוא ןעטייז עלַא .ןופ ןיוועל טרעהעג טָאה --
 -נרעבונ םוצ רעטנהענ טּפוטשעג ךיז טָאה ןוא לָאז ןעסיורג ןיא ןערָאװעג ןעגָארט
 יקסנרעבונ רעד ,יקסשזאיווכ ניציה ךיז טרעּפמַאהעג ןעבָאה סע ואוו ,שיט ןעקס
 ' / .ערעדנַא ןוא רערהיפנא

28. 

 ,טלייהטוצ ךיז טָאה עסַאמ איד .ךעלטייוו ץנַאנ ןענַאטשענ זיא ןיוועל
 -עג טָאז שטיײזָאנַאװיא יינרעס .ןעשטיווָאנַאװיא יינרעס' רַאפ געוו ַא גידנעכאמ
 ןוא ץירּפ ןעגיטפיג םעד ןופ עדער איד טגידנעעג ךיז טָאה סע ןענַאװ זיב טרַאו

 -רע וצ ןעוועג טלָאװ סעלַא ןופ רערעכיז זַא ,סיוא טזייוו םהיא סָאד ,טגָאזעג טָאה
 טָאה רע ןוא ,לַאפ ַאזַא ןענעוו טגָאז ץעזעג ןופ ףַארגַארַאּפ רעד סָאװ ךיז ןעגנידנוק
 טיול זַא ,ןעזיוועג ךיז טָאה סע .ףַארגַארַאּפ םעד ןעניפעג רעטערקעס םעד ןעטעבעג
 .ןעלהאוו ךרוד ןעמיטשעב ןעמ זומ ןעננוניימ ענעדעישרעט ןענייז סע ביוא ,ץעזענ

 ןוא ץעזעג ןופ טקנוּפ םעד טנעיילעגרעביא טָאה שטיוװָאנַאװיא יינרעכ
 רעציזעב-טוג רעקיד ,רעכיוה ַא טָאה ָאד רעבָא ,גנוטיידעב ןייז טרהעלקרע טָאה
 ןוא שיט םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע .ןננָאלשעגרעביא םהיא סעצנָאװ עטברַאפעג טיט
 :ךיוה רעד ןיא גידנעיירש ,ּפַאלק ַא ןעבענעג טָאה

 ןעריטטלאב ! ןעװעקלָאט וצ סָאװ ָאטיו ! ןעראש ףיוא ! ןעריטאלאב --

 | | | ! ןעמ ףרַאד
 להָאמ ןייא ףיוא ןעדייר ןעמיטש עכילטע ןעביוהעגנָא ןעבָאה גנולצולּפ

 ןעביוהעגנָא טָאה ,טנערענטיוא רהעמ ךָאנ ךיז טָאה רעציזעב-טוג רעכיוה רעד ןוא
 -רַאפ טנַאקעג טינ טָאה ןעמ רעבָא ,ןעיירש ןוא שיט ןיא ןעּפַאלק וצ רעקרַאטש
 -סָאד טייקכילקריוו רעד ןיא רע טָאה טדערעג .ט'הנעט'עג טָאה רע סָאװ ןהעטש

 -עג םהיא טָאה רע זַא ןעוועג גיטנעק רעבָא ,שטיווָאנַאװיא ייגרעס סָאװ עניבלעז
 ךיז טָאה ססַאה ןופ להיפעג רעגיזָאד רעד ןוא ,יײטרַאּפ רעצנַאנ ןייז טימ טסַאה

 ערעקרַאטש ַא ךָאנ ןעפורעגסיױרַא טָאה ןוא יײטרַאּפ רעצנאנ רעד ןעבעגעגרעביא
 -לַאהעג ךיז טָאה עטצעל איד ?הָאװבָא ,ײטרַאּפ רעשירענגענ רעד ןיא גנורעטיברע
 ףיוא ןוא יירשעג ןוא לעמוט א ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה סע .,רעגידנעטשנא ןעט
 -נואווצעג ןעוועג זיא רעדנעציזרָאפ רעד זַא ,טשימוצ ױזַא סעֶלַא ךיז טָאה טונימ א
 | .גנונדרא םוא ןעמעב ןענ

 -רַאפ רענעי ,רעגילעדַא ןַא זיא סע רעוװ ! ןעריטאללאב ! ןעריטאללאב -- ||
 ...ךראנאמ םעד ןופ ןעיורטרעפ סָאד ..,טולב רעזנוא ןעסינרַאפ רימ -- טהעטש

 "עג ַא ןיא קרעלק ןייק טינ זיא רע ,רערהיפ ןעגילעדַא ןַא טימ ךיז ןע'ןובשח ןייק
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 ךיז ןעבָאה --- ! ןעלהעוו וצ רונ טביולרע ! יופ ! ךיז טלעדנַאה סָאװ םוא ...טפעש

 איד ןענייז סָאװ וצ ,ןענַאטשרעּפ טינ טָאה ןיוועל .,ןעיירשעג עטרעטיברע טרעהעג
 ןענָאק סע ןעטפאשנעדייל ַא רַאפ סָאװ טרעדנואוועג ךיז טָאה רע ןוא תולוק עגיזָאד

 לָאז ןעמ ביוא ,עגַארפ ַא םוא ןיולב ךיִז טלעדנַאה סע ןעוו ןערעוו טקעוועגפיוא
 ,ןעסעגרַאפ טָאה רע .ןעוואכעלּפ ןעגעוו ןעגנוניימ עטצעזעגנעגעג איד ןעמיטשבא
 זַא ,םזיגאלליס םענעי ,טרהעלקרע ךָאנרעד םהיא סָאה שטיווָאנַאװיא יינרעס איוו

 ;רערהיּפנא ןעטלַא םעד ןעפרַאװאוצבָארַא גיטיונ ןעוועג זיא ןעגעוו ללכה תבוט ןופ
 ןעבָאה וצ םוא ; ןעמיטש ןופ להָאצרהעמ ַא גיטיונ זיא ןעפראוואוצבָארַא םהיא םוא
 -םיטש ןייז ןערילרעפ טינ לָאז וואכעלּפ זַא גיטיונ זיא ןעמיטש ןופ ?הָאצרהעמ ַא

 ןחעטשרַאפ וצ גיטיוג זיא ,עמיטש ןייז ןערילרעפ טינ לָאז וואכעלּפ םוא ; טכער
 ,םעד ןעגעגו ץעזעג ןופ טקנוּפ םעד

 ,טייהנעגעלעגנַא עצנַאג איד ןעדיישטנע ָאזלַא ָאד ןָאק עמִיש ןייא ןוא --
 אוד ביוא ,ךַאז איד ןעטכַארטעב וצ שינָאל ןוא טסנערע גיטיונ זיא םוראד ןוא

 גנורחעלקרע ןייז ןעסָאלשעג טָאה -- טייהגעגעלעגנַא רעניײמעגלַא רעד ןעניד טסליוו !

 ,שטיווָאנַאװיא ייגרעס
 ןעהעז וצ ןעסָארדרעפ טָאה םהיא ןוא ןעסעגרעפ סָאד טָאה ןיוועל רעבָא

 טרעטיברע ,זייב ױזַא ןענייז ייז איוו ןעשנעמ עטוג ןוא עלופטקעּפסער עלַא איד

 רע זיא ,להיפעג ןערעווש םעד ןופ ךיז ןעיירפעב וצ םוא .טנערעגפיוא ןוא

 ןופ לַאז ןיא ןיירא זיא ןוא ןעוועג ןענייז ןעטַאבעד איד אוו ,לַאז ןופ .קעוַא
 ןעייקאל איד איוו גידנעהעזרעד .ןעייקָאל זיולב ןעוועג ןענייז סע ואוו ,טעפוב
 ןוא ךעלזעלג ןוא רעלעט ןעלעטשוצ ,סעפעג איד ןעשיוו ,טעפוב םורא ןעדַאּפ

 טלהיפרעד ןיוועל טָאה ,רעטכיזעג עניהור עכלעזַא טימ סָאד ןעוהט ייז איוו
 ןעדנעקיטש ַא ןופ סיורא טלָאװ רע איו ,ןערָאװעג רעטכייל זיא םהיא איוו ךיילנ
 ןוא ןיה ןעהעגמורא ןעביוהעגנָא טָאה רע .טפול עשירפ איד ףייא רעמיצ

 ןעלעפעג זיא םהיא ןעייקאל איד ףיוא טקוקעג ןעגעינעגרעפ טימ טָאה ןוא קירוצ
 . טימ טקוקעג טָאה ןעדראבנעקַאב עיורג טימ ייקאל רעטלא ןַא איוו ןערָאװעג |

 ייז טָאה ןוא קזוח טכַאמעג ייז ןופ טָאה ,ןעייקאל עגנוי איד ףיוא גנוטכארעפ

 ןעבעילקעגוצ טשרע ךיז טָאה ןיוועל ,סעקטעפלאס ןעגעלוצפיונוצ איוו טנרעלענ
 זיא רעטערקעס רעד איוו ,ייקאל ןעטלַא םעד טימ דערּפשעג ַא ןעביוהוצנָא
 וצ טעטילַאיצעּפס איד טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רעקניטלַא ןַא --- ןעמוקעגניירא

 םרעטָאפ ערעייז ןוא ןעמענ ערעייז טימ עינרעבוג רעד ןופ םיצירּפ עֶלַא ןענעק

 .ןעניוצעגבא םהיא טָאה ןוא ,ןעמענ
 טנָאזעג םהיא רע טָאה -=- שטירטימד ןיטנַאטסנאק ,טוג ױזַא טייז ---

 .ןעגנוניימ איד בא טציא טמיטש ןעמ .רעדורב רעייא טכוז ךייא ---
 זיא ןוא לעקייק ןעקניסייוו ַא ןעמוקעב טָאה ,לַאַאז ןיא ןיירַא זיא ןיוועל

 יקסשזאיווס ןענַאטשעג זיא שיט ןעבעל ,רעדורב ן'ךָאנ ךיילג שיט םוצ ןעגנאגעגוצ

 .טסיופ ןיא דרָאב םעד נידנעטלַאה ,םינּפ ןעשינָאריא ןוא ןעדנעטיידעב א טימ

 ןיא דנַאה ןייז טגײלעגניירַא טָאה שטיװוָאנַאװיא ייגרעס .םהיא גידנעקעמש ןוא
 ָאד רע זיא ,ןעניוועל גידנעזָאלכרוד ןוא ,עקלַאג ןייז טניײלעגקעװַא טָאה ,לעטסעק |

 ןעצנַאג ןיא גידנעסעגרַאפ רונ ,ןעגנאגעגוצ ןיא ןיוועל .ןהעטש ןעבילבעג עקַאט
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 יינרעס וצ ןעטָארטענוצ רע זיא ,רעטשימוצ ַא ןוא ךיז סלעדנַאה סע סָאװ םוא
 ליטש טגערפעג סָאד טָאה רע "?ןעגייל ןיהָאװ , :עגארפ ַא טימ ןעשטיווָאנַאװיא

 -רעד ןעבָאה עדנעדייר איד רעבָא .טדערעג טנעהַאנ טָאה ןעמ ןעוו טייצ רעד ןיא
 ,זייב ןעזָאלבעגנָא ךיז טָאה שטיווָאנַאװיא ייגרעס .עגארפ עגיסַאּפנוא איד טרעה

 טגָאזעג רע טָאה -- גנונייצרעביא סנעדעי ןופ ענַארפ ַא זיא סָאד --

 י .גניירטש
 לענש טָאה ,ןערָאװעג טיור זיא ןיוועל .ןָאהטענ לעכיימש ַא ןעבָאה עכנַאמ

 -אוו ,סטכער טנייײלעגקעװַא טָאה ןוא טנאוועג ן'רעטנוא דנַאה איד טקורעגרעטנורַא
 ןיוש טָאה רע ןעוו .דנאה רעטכער רעד ןיא עקלאג ןייז ןעטלַאהעג טָאה רע םור .

 ןרעטנוא ןעקוררעטניא טפראדעג טָאה רע זַא טנהָאמרעד ךיז רע טָאה טגיילעגקעװַא
 ןיוש זיא סע ןעוו ,;ָאהטעג טציא סָאד טָאה רע ןוא ,דנאה עקניל איד ךיוא דנאוועג
 ךיִז טָאה ןוא סשימוצ רהעמ ךָאנ םעד רעביא ךיז טָאה רע ,טעּפש וצ ןעוועג
 .ןעהייר עטשרעטניה איד ןיא ןעגָארטעגבָא לענש

 גיצניינ א טכָא { עדנעלהעוורעסיוא גיצנַאװצ ןוא סקעז טרעדנוה ---
 ךיז טָאה ךָאנרעד .עמיטש סרעטערקעפ םעד ןעגנולקעגכרוד טָאה -- ! ןענענַאד
 יטאלאב ןיא ןעניפעג ןעמ טָאה סינ ייווצ ןוא לעּפענק ַא ;רעטכעלעג ַא טרעהרעד

 ןעזָאלעגוצ ןענילעדא םעד טָאה ןעמ ,טנעיזעג טָאה ײטרַאּפ עיינ איד ..לעטסעק
 | | .ןעמיטש וצ

 ןיװעל .טנעיזעב רַאפ ךיז טנעכערעג טינ טָאה ײטרַאּפ עטלַא איד רעבָא
 ןוא ןעלהעוו רעדיוו זעזָאל ךיז לָאז רע ,ןעווָאקטענס טעב ןעמ זַא ,טרעהרעד טָאה

 -נרעבוג םעד טלעגנירעגמורַא ןעבָאה ענילעדַא עסַאמ איד זַא ,ןעהעזרעד טָאה רע
 .רעטנעהענ ןעגנַאגעגוצ זיא ןיוועל .טגָאזעג סעּפע טָאה רעכלעוו ,רערהיפנא ןעקס
 ןופ ןעיורטרעפ םעד ןעגעוו טדערעג ווָאקטענס טָאה ,ענילעדַא איד גידנערעפטיע
 ןייז םוראוו ,הטרעוו טינ זיא רע סָאװ ,םהיא וצ עבעיל רעד ןענעוו ,עגילעדַא איד

 ןעמעוו ,דנַאטשלעדַא םוצ טייהנעבעגרעביא ןייז ןיא טהעטשעב טסנעידרעפ עצנַאג
 -רעדיוו רע טָאה להָאמ עכילטע .ןעבעל ןייז ןופ רהֶאי ףלעווצ טעמדיוועג טָאה רע
 ךיא ,ןעבעגרעביא ןוא יירט ,ןעטפערק עניימ טיול טנידעג , : רעטרעוו איד טלָאה
 ןערהערט ,טלעטשענבָא ךיז רע טָאה גנולצולּפ ןוא ,"רַאבקנַאד ןיב ןוא סָאד ץעש
 | | .לַאז ןופ ןעננַאגענסיורא זיא רע ןוא טקיטשעג םהיא ןעכָאה

 -נוא םהיא וצ זיא ןעמ סָאװ םעד רעביא ןעוועג ןערהערט איד ןענייז וצ
 ,עגַאל רעטנניירטשעגנָא רעד ןופ רעדָא דנַאטש -לעדא םוצ עבעיל סיוא וצ ,טכערעג
 רונ ,םיאנוש ןופ טלעגנירעגמורַא גידנעייז ןענופעגנייא ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא
 איד ןופ ל?הָאצרהעמ איד ,ערעדנַא וצ ךיוא ןעבעגעגרעביא ךיז טָאה גנוגערפיוא ןייז
 -טענס וצ טייקכילטרעצ ַא טלהיפרעד טָאה ןיוועל ןוא טרהירעג ןעוועג זיא םיצירּפ
 | | | - .ןעווָאק

 .ןעניוועל ףיוא ןעסיוטשעגנָא ווָאקטענס ךיז טָאה ריהט ןיא
 ;ןעטנאקעבנוא ןַא וצ איוו טגָאזעג רע טָאה -- טסגילעפעג טגידלושטנע ---

 -עג ךיז טָאה ןעניוועל .ןהָאטעג לעכיימש ַא רע טָאה ,ןעניוועל גידנענעקרעד רעבָא
 לעיפוצ גידנעייז ,טנעקעג טינ רעבָא טָאה ,ןענָאז טלעוועג סָאװ טָאה רע זַא ,ןעזיוו
 -עמ ,רידנומ ןיא רוניפ רעצנַאג ןייז ןופ ןוא םינּפ ןייז ןופ קורדסיוא רעד .ןעמונוצ
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 -- ןעגנאגעג םעּפמיא טיס זיא רע איוו ,סענולאג טימ ןעזיוה עסייוו ןוא ,ןעילַאד
 .להָאמש טלַאה סע זַא טהעז עכלעוו ,היח רעטגָאיעג ַא ףיוא טנַאמרעד ןעניוועל טָאה
 ייב ןעוועג רע זיא ןעטכענ טשרע לייוו ,ןעניוועל טרהירעג סנרעדנָאזעב טָאה סָאד

 * עװטסנוקעּפא סרעטסעווש ןייז ןופ ןעטייהנעגעלעגנַא איד ןעגעוו זיוה וצ םהיא
 -ןעילימַאפ ןעטוג ַא ןופ טייקסיורג רעצנַאנ רעד ןיא ןעהעזעג םהיא טָאה רע ןוא
 - טָאה םהיא ןוא ןַאמ ןעטלַא ןעגיזַאד םעד סימ טציא טלהיפעג טָאה ןיוועל ,ןַאמ
 .רעטרעוו ראָאּפ ַא םהיא ןעגָאז טלָאװעג ךיז

 | רע טָאה -- רערהיפנא רעזנוא רעדיוו טייז רהיא זַא ,סָאד טסייה ---

 .טגָאזעג
 איוו ךיז טָאה ןוא טרעפטנעעג רעטלַא רעד טָאה --- םיֹוק קנייר ךיא ת--

 "נוי ןַארַאפ ןענייז סע .טלַא ןוא דעימ ןיוש ןיב ךיא --- טקוקעגמורַא ןעקָארשוצ
 . .לָאמַא ןעניד ייז ןעלָאז .רימ ןופ עהטרעוו רהעמ ןוא ערעג

 | | .ריהט-טייז ַא ןיא ןעדנואוושרעפ זיא רע ןוא

 -עג -ךיילג טָאה ןעמ .טנעמָאמ רעטסכילרעייפ רעד ןעמוקעגנָא זיא סע
 / .ןעבָאה ײטרַאּפ רענעי ןוא רעד ןופ רערהיפ איד .ןעמיטש םוצ ןעטערטוצ טפראד

 רונ טינ טָאה יײטרַאּפ עיינ איד ,סעקלַאג עסייוו ןוא עצרַאוװש איד טנעכערעגכיוא
 - ןענייז סע ןוא טייצ לייוורעד ןענואוועג ךיוא טָאה רונ ,עמיטש סווָאכעלּפ ןענואוועג

 "מיטש סָאד ןערָאלרעּפ רעהירפ ןעבָאה סע עכלעוו ,םיצירּפ יירד ןעמוקענוצ
 בעיל ןעבָאה ייז ןופ ייווצ .ײטרַאּפ רעטלַא רעד ןופ ןעגנולדנַאה איד רעביא טכער

 - -נורטעגנָא ייז ןעבָאה רעגנייהנא סיקסשזאיווס ןוא ןעּפָארט ןערעטיב םעד טָאהעג

 טציאי ייז טָאה ײטרַאּפ עיינ אידי ,רידנומ רעד טלהעפעג טָאה ןעטירד םעד ןוא ,ןעק

 | .טכַארבעג

 -ןייא טלהעצרעד טָאה -- רעסַאוװ טימ ןעסָאנעגבָא ,טכַארבעג םענייא ---|

 | .ןעגיוט טעוו רע ,השקטשינ -- ןיקסשזאיווס רעציזעב-טוג

 י טָאה - --- ? ןעלַאּפרערינַא טינ רע טעוו ? ןעפיוזעב לעיפוצ טינ רע זיא -- |

 ,ּפָאק ן'טימ ןהָאטעג לעקָאש ַא יקסשזאיווס

 .טינ רעדיוו ָאד םהיא לאז ןעמ רונ .גנוי רענייפ א רָאג ןיוש זיא רע ,ןיינ ---

 | רמוא ענייק רעטנוא לָאז רע זַא ,קישטעפוב םעד ןעגָאז לע ךיא ....ןעקנירטנָא

 | | .סּפאנש ןייק םהיא ןעבעג טינ ןעדנעטש
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 זיא ,ןעסיבעגוצ ןוא טרעכיורעג טָאה ןעמ ןעכלעוו ןיא ,לַאז רעגנע רעד

 רעדנוזעב .רהעמ ץלַא ןעניטשעג טָאה גנוגערפיוא איד .םיצירּפ טימ לופ ןעוועג/
 -עג ןענייז עגירעביא איד .,ןעיײטרַאּפ עדייב ןופ רערהיפ איד טכָאקעג ךיז ןעבָאה

 ןעסיבעגוצ ?ייוורעד ןעבָאה ענייא .טכאלש ַא רַאפ ןעטַאדלַאס עטסָארּפ איוו ןעוו
 ןעבאה ,ןעננאגעגמורא ןענייז ערעדנַא ;שיט םוצ ךיז גידנעצעז רעדָא גידנעהעטש -

 .עטנאקעב עטלַא טיפ טסעומשענ ןעבָאה ןוא טרעכיורעג

 ןעפערט ; טינ רע טָאה טרעכיורעג ,טלעוועג טינ ןעסע ךיז טָאה ןעניוועל |
 שטיוװעידַאקרא ןאּפעטס סימ ,שטװַאנאװיא יינרעס טימ ,ענעגייא .איד טימ ךיז
 ייז טימ ןעמאזוצ םוראוו ,טלעװועג טינ טציא רע טָאה ,ןיקסשזאיווס טימ ןוא

 -בעל ןעבָאה ייז ןוא רעטסיײמלַאטש ַא ןופ רידנומ ַא ןיא יקסנָארוװ ןענַאטשעג זיא
 ךילטכיזבַא טָאה ןוא טנעגעגעב ןיוועל םהיא טָאה ןעטכענ ךָאנ .טסעומשעג טפַאה |

 ןוא רעטסנעפ ַא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע .םהיא טימ ךיז ןעפערט וצ טדיימענסיוא
 רע ?ייוו ,רַאפרעד ךָאנ סנרעדנַאזעב גיטעמוא ןעוועג זיא םהיא .טצעזעג ךיז טָאה

 ,טגיטפעשעב ,טנרָאזעב ,טפַאהבעל רעדנוזעב סעּפע ןענייז עלַא איו ןעהעזעג טָאה |
 -ןעטאלפ ַא ןיא ןַאמ ןעקניטלַא ץנַאנ א טימ ןיילַא רע זיולב ןוא ,טריסערעטניארַאפ

 -רעפ ןעוועג טינ ןענייז ,םהיא ןעבעל טנעהַאנ טצעזענוצ ךיז טָאה רעכלעוו ,רידנומ -
 | ,ןהָאט וצ סָאװ טַאהעג טינ ןעבָאה ןוא טריסערעטניא

 ,פַארענעג ןעקיד ַא טלעננירעגמורא ןעבָאה סָאװ ,םיצירּפ עסַאמ עצנַאג ַא
 טכוזעג גיטנעק ןעבָאה םיצירּפ איד .ןעניוועל וצ טנעהָאנ ןעגנַאגעגוצ ?לענש זיא

 טינ ייז לָאז ןעמ זַא ,ןעדיירכרוד ןענָאק ךיז ןעלָאז ייז ואוו ,ץַאלּפ ןערעגיהוד ַא
 : יו ר  .ןערעהרעטנוא

 םהיא ייב לָאז ןעמ ,ןעסייהעג בָאה ךיא זַא ,ןענָאז וצ רע טגַאװ איו --- י
 דיא ,ךיא ביולנ ,ט'רוכיש'ראפ אמתסמ ייז טָאה רע ! ןעזיוה איד ןענע'בנג'וצ
 סניוזא טינ טכער ןייק טָאה רע .טסריפ ַא ןופ לוטיט ןייז טימ םהיא ףיוא ייּפש

 | | !יירענייווש ַא זיא סָאד .ןענָאז וצ ||

 -- ץעזעג ןופ טקנוּפ םעד ףיוא ךיז ןעציטש ייז !ְךָאד טביולרע רעבָא --
 יורפ איד זַא ,טגָאז ץעזעג סָאד ןוא --- עּפורג רעדנַא ןַא ןיא ט'הנעט'עג ןעמ טָאה
 .ענילעדא ןַא סלַא ןעבירשרעפ ןייז ףרַאד

 .ןעצרַאה ןופ דייר ךיא !ץעזעג ןופ טקנוּפ םעד ךיא ףרַאד לעפייט םוצ --
 .ןעמ ףרַאד ןעיורטרעפ .ענילעדַא רימ ןענייז ףיורעד

 | .רעינַאּפמַאש לעזעלנ ַא ,טמוק .שנעלעכקע -- ||
 : ץירּפ ןעדנעיירש ךיוה ַא םורא ןעסיוטשעג ךיז טָאה לעדער רעדנַא ןַא

 | .םירוכיש יירד איד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאד
 ףאז איז זַא ,ןענווָארטעּפ עיראמ ןעבענעג הצע ןַא גידנעטש בָאה ךיא --- |

708 



 אנינ :עראק א נ נא

 טימ ץירּפ ַא טגָאזעג עמיטש רעמהענעגנַא ןַא טימ טָאה -- עדנערא ןיא ןעבעגבָא

 ,באטש לארענעג ןופ קינװוָאקלָאּפ ַא ןופ רידנומ ַא ןיא סעצנאוו עיורנ
 לעוו רעציזעב-טוג רעטלַא רענעי זיא סָאד זַא ,טנעקרעד ךיילג.טָאה ןיוועל

 . ריז טָאה רעציזעב-טונ רעד .זיוה ןיא ןיקסשזאיווס ייב טנעגענעב טָאה רע ןעכ
 | : | .ןעניוועל וצ טקוקעגוצ ךיוא

 דינ ייב ,רהָאי ןעטצעל .טוג ץנַאג ךייא קניידעגנ ךיא ,םהענעגנַא רהעז --
 | - .ךיז טנעגעגעב שטיװָאנַאװיא יאלָאק

 .ןיוועפ ןהָאטעג גערפ א טָאה -- ? טּפַאשהטריוו רעייא טהעג איו ,ונ ---

 - -יימש ןעגיהטומטוג ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- וצ ץלַא ךָאנ טגייל ןעמ ---
 -עב ןעמוקעג 4 עינרעבונ רעזנוא ןיא ןעלַאפעגניירא רהיא טייז איוו ןוא --- לעכ
 גידנעריירסיורא טרַאה ,טגָאזעג רע טָאה -- ? אטע'דיוק םעד ןיא ךיז ןעגילייהט
 .רעטרעוו עשיזיוצנַארפ איד

 טעמב ןוא ןעררעהרעמַאק : ןערהָאפענפיונוצ ךיז זיא דנַאלסור ץנַאג ---
 רעד ףיוא ןעזיוועגנָא סָאה ןוא טנָאזעג רעטייוו רע טָאה -- ןערָאטפינימ וליפא

 ןעגנַאגענמורא זיא רעכלעוו ,שטיוװעידַאקרַא ןאפעטס ןופ רוניפ רעלבַאטקעּפכער

 .לַארענעג ן'טימ
 איד גינייוו רהעז העטשרעפ ךיא זַא ,ךייא רַאפ ןהעטשענ זומ ךיא -- = |

 .ןיוועל טגָאזעג טָאה --- ןעלהַאװ עגילעדַא
 ,טקוקעגנָא םהיא טָאה רעציזעב-טוג רעד

 .ָאטינ גנוטיידעב ןייק ןיירעד זיא סע ? ןהעטשרַאפ וצ ָאד זיא סָאװ ןוא --- :
 רעד ךרוד גנונעוועב רהיא רָאפ טצעז עכלעוו ,ןָאיצוטיטכניא ענעלַאפעגנייא ןַא

 : ןעגָאז ךייא ןעלעוו ייז ןוא ,ןערידנומ איד ףיוא קוק ַא טיג .עיצרעניא ןופ טפַארק

 ,רערעילנטימ עטגגידעבנוא ןופ רעטכיר-סנעדעירפ ןופ גנולמַאזרעפ ַא זיא סָאד

 .םיצירּפ ןופ טינ רעבָא
 .טגערפעג ןיוועפ טָאה --- ? רעהַא ןערהָאּפעג רהיא טייז עשז-סָאװ רַאפ ---
 -פיוא ךָאד ןעמ זומ ,ןַאד .סנייא זיא סָאד ,טייהנהעוועג סיוא זיולב ---

 .טכילפּפ עשילַארָאמ ַא ןעסַאמרעגינייא .ןעגנודניברעפ ,טפַאשטנַאקעב ןעטלַאה
 -ניא רעכילנעזרעּפ א ךיוא ייברעד ןַארַאפ זיא ,גידנעגָאז תמא םעד ,וצרעד ןּוא

 ןַאמ רעכייר ןייק ; דעייגטימ א סלַא !עלהעוו ןעזָאל ךיז ?יוװ םידייא ןיימ .סערעט

 עגיזָאד איד סָאװ וצ .ןהעגכרוד זיא טינ איוו לָאז רע ןעהעז ןעמ ףרַאד ,טינ רע זיא

 םעד ףיוא ןעזיוועגנָא רע טָאה -- ? טינ דיא סייוו ,ןערהָאפוצ רעהַא ןעמוק ןעררעה

 .שיט םייב ןעכעזעג זיא סָאװ ,ןעררעה ןעגיטפינ
 .ענילעדַא ןופ רוד רעיינ ַא זיא סָאד ---
 / ןענייז סָאד .עגילערַא ןופ טינ רעבָא ,טכיילעיפ רע זיא רוד רעיינ ַא ---

 -טסבלעז ייז ןהענַאּב םיצירפ סלַא .םיצירּפ ןענייז רימ ןוא רעמיהטנענייאזדנַאל

 | ,דרָאמ
 -ניא עטבעלעגבא ןַא ןיוש זיא סָאד זא .ןויפא רעבָא ךָאד טגָאז רהיא ---

 ? ןָאיצוטיטּכ
 יז ןעבָאה ןעגעווטסעד ןופ רעבָא ,טכיילעיפ איז זיא עטכעלעגבָא ןַא --

 ...ןעוואקטענס רַאגָאז טמהענ .טקעּפסער רהעמ לעסיבַא טימ ןעטלַאה טגעמעג ךיז !
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 טסייוו .ןעסקַאװעג רימ ןענייז רהָאי דנעזיוט רעבָא ,טינ וצ ,טוג רימ ןענייז וצ
 -ענַאלּפ ,זיוה ןעבעל לעדנעטרעג ַא ןעכַאמ וצ סיוא טמוק זנוא זא לָאמַא ,רהיא
 -נוה ַא ץַאלּפ םעד ףיוא ,ןעטימ ןיא טסקאוו ָאד ןוא .טעוענַאלּפ ןעמ ןוא ןעמ טעוֶו
 ןַא ןוא רעטמירקרעפ ַא ,רעטלעצנורוצ ַא זיא רע ןייז לָאז ..,םיוב רענירהעי-טרעד
 בעילוצ ןעקניטלַא םעד בָארַא טינ םהיא טקאה ןענעװטסעד ןופ רעבָא .רעטלא
 ,סיוא ױזַא טעװענַאלּפ רונ ,ןעצנַאלפ טליוו רהיא עכלעוו ,ןעטעעב-ןעמולב איד

 ןייא ןיא רהיא טעװ אזַא .לעדנעטרעג רעייא ןיא ןעצונ ןענניירב ךייא לָאז רע זַא

 ַא ךיילנ טָאה ןוא גיטכיזרָאפ טגָאזעג דע טָאה -- ןעוװעדָאהסיױא טינ רהֶאי
 -הטריוו רעייא ןיא סָאד טהעג איו ןוא ,; -- ךערּפשענ םעד ןָאהטעג ,עוועריק
 | ? טפאש

  .טנעצָארּפ ףניפ ַא טגנָאיט ,סנרעדנַאזעב טינ ---
 ךָאד טייז ןייֵלַא רהיא .טינ ןיילַא ךיז רעבָא ךָאד טנעכער רהיא ,ַאי --

 בָאה ךיא גנַאל איו ,ןיילַא ךיז ןענעוו ןענָאז לע ךיא 4 הטרעוו סעּפע ךיוא
 ןעמוקעב טיסא ןיימ ףיוא ךיא בָאה ,קעטנָאיַאמ :יימ טימ טגיטפעשַאב טינ ךיי
 טמא ןיימ ףיוא סלַא רהעמ ךיא טַײברַא טציא .דילרהעי טלאהעג דנעזיוט יירד
 ךָאנ ןוא ,טנעצָארּפ ףניפ ןיולב רהיא איוו ױזַא ךיוא ךיא םוקעב ןעמוקעב ןוא
 .טסיזמוא ןיא טייברא ענענייא איד ןוא .ראפרעד טָאג ןעקנַאד

 ?רהעוונָא זי-לב ןיירעד זיא סע ןעוו ,סָאד רהיא טוהט עשז סָאװ וצ ---
 -ענ ַאזַא זיא סע ?ןעכַאמ רהיא טנַאק סָאװ !ךיז טוהט סע ,ױזַא טָא --

 ךייא לע ךיא .ןהָאס ױזַא ףרַאד ןעמ זַא ,ךַאז ןייא טסייוו אוד ןוא ןיוש טייהנהעוו
 ן'טױמ ךיז גידנענהעלנָא רעציזעבטוג רעד טצעזעגטרָאפ טָאה -- ןעגָאז רהעמ
 -דנַאל רעד וצ טינ קשח ןייק ןיטולחל טָאה ןהוז ןיימ : רעטסנעפ ן'פיוא ןעגיובנעלע
 ןייז טינ רָאנ טעװ סע זַא ױזַא .רעטרהעלעג ַא ןייז טעוו רע םינּפַא .טפַאשהטריוו
 טשרע בָאה ךיא .אוד טסוהט ןענעוװטסעד ןופ ןוא ,ןעצעזטרָאפ לָאז סע רעוו
 .טצנַאלפרעפ ןעטראגנ-טכורפ ַַא טנייה

 להיפ ךיא .גיטכיר רהעז זיא סָאד -- ןיוועל טגָאזעג טָאה -- אי ,אי --
 ןעגעווטסעד ןופ ןוא ,טפאשהטריוו ןיימ ןיא ָאטינ גנונעכער ןייק זיא סע זַא ,טפָא
 .דרע רעד וצ בויח ןימ ַא סעּפע טסלהיפ ...אוד טסוהט

 רעציזעבטוג רעד טצעזעגטרַאפ טָאה -- ןעלהעצרעד ךייא ךיא לעוו טָא --
 -נָאיַאמ ןיימ ןעגנאנעגכרוד ךיז רימ ןענייז .רחוס ַא ןכש ַא ןיירַא זיא רימ וצ ---
 -עיליסאוו ןאפעטס ,רימ רע טגָאז ,ןיינ, .ןעטראנ דיא ךיז טריצַאּפשעגכרוד ,קעט
 זיא רימ ייב ןוא ,"ןעטרָאג רעד טינ רונ ,גנונדרא ןיא ךייא ייב זיא ץלַא ,שטיוו
 טלָאװ לכש ןיימ ךָאנ , : רעבָא רימ טגָאז רע .גנונדרָא ןיא רהעז דארג ןעטראג רעד
 ,רעמיוב עווָאּפיל דנעזיוט ָאד ךָאד ןענייז ָאד .ןעקַאהסיױא רעמיוב עווָאּפיל איד ךיא
 ַא סָאד זיא טציא ןוא ,ןעכַאמ ןעבול ייווצ ןעמ ןָאק םיוב ןעווָאּפיל ןעדעי ןופ
 ".ףעלעדמיוב עוואפיל עכלעזַא ןעקַאהנָא ייז ךיא טלָאװ ,זיירּפ ַא טימ הרוחכ

 -ענבָא טלָאװ רעדָא תומהב טפיוקעגנָא רע טלָאװ דלעג םעד רַאפ ןוא ==
 רַאפ םירעיוּפ איד ןעגנידראפ סָאד טלָאװ ןוא ןיירּפ טָאּפש ַא רַאפ דרע טפיוק
 טינ ןיוש םינּפַא טָאה רעכלעוו ,ןיוועל טגידנעעג לעכיימש ַא טימ טָאה -- דלעג טוג
 אזַא ףיוא ךיז טלָאװ רע זוא---תונובשח עכלעזא ףיוא ךיז ןעסיוטשעגנָא לחָאמ ןייא
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 ןעפלעה רונ סָאג לֶאְי יאולח ,ךיא ןוא רהיא ןוא .ןעגעמרַאפ ַא ןעברָאװרע ןפוא
 .ןעזָאלרעביא רעדניק איד רַאפ ןוא ןעטלַאהנייא זיא טינ איוו ענענייא סָאד

 טגערפעג טָאה -- ? טרעהענ ךיא בָאה ,ןיוש הטַארייהרעפ טייז רחיא ---
 .רעציזעב- טוג רעד

 זיא סָאד ,אי -- האנה רעצלָאטש טימ טרעפטנעעג ןיוועל טָאה -- ,אי --- |

 -לָאװ רימ איוו ױזַא סעּפע ;גנונעכער ַא ןהֶא רימ ןעבעל ױזַא ,רַאברעדנָאז טעּפע |

 רעייפ ַא ןעטיה וצ ,םעקלאטסעוו עגילָאמַא איִד איוו ןערָאװעג טלעטשעגקעװוַא ןעט

 .ןעבלעזַא סעּפע
 .סעצנאוו עסייוו ענייז רעטנוא ןהָאטעג ךַאל ַא א טָאה רעציזעב-טוג רעד
 רעזנוא .ש .ב .צ ,רימ ןעמהענ טָא ,ךיוא ערעזנוא ןעשיווצ ןַארַאפ ---

 טצעזעב טציא ךיז טָאה רעכלעוו ,יקסנָארוו ףַארג רעדָא שטינַאוװיא יאלָאקינ דניירפ

 זיב רעבָא ; רחסמ ןעכילטפַאשהטריװדנַאל אקוד ןערהיפ ייז ןעליוו ; דנַאל ן'פיוא

 .טכַארבעג טינ טסולרעפ איוו רהעמ סע טָאה רעהַא

 דַאפ ? ןעיהט םירחופ איד איו ,ןהָאט טינ רעבָא רימ ןעלאז טָאװ רַאפ ---

 איד רַאפ טוג טלהָאצעב ןעמ ןעוו ,ןעקַאהסייא טינ ןעטראג ַא רימ ןעלָאז סָאװ |

 יה .ןיוועל טגָאזעג טָאה --- ? רעמיוב עווָאּפיל

 םעד ףרַאד ןעמ ?ייוו רַאפרעד ,טגָאז רהיא איוו עקַאט טביילב ,ונ ---
 זיא ָאד ןוא .םיצירּפ רַאפ גנוניטפעשעב ןייק טינ זיא רחסמ ןוא .ןעטיהבָא רעייפ

 ,טרָאד זיא טײברַא רעזנוא ; ןעלהַאוו איד ייב גנוגיטפעשעב עשיצירּפ ןייק טינ ךיוא

 סָאװ ,טקניטסניא-סדנַאטש אזַא ךיוא ןַארַאפ זיא סע .עלעקניוו ןענייא רעזנוא ןיא

 .ךיוא ,םירעיוּפ איד רימ ןעמהענ .ןהָאט טינ ףרַאד ןעמ סָאװ ןוא ןהָאט ףרַאד ןעמ

 -ניר דרע רע טּפַאכ רעױּפ רעטונג ַא רע זיא : קוק ַא לָאמַא יז ףיוא בינ ךיא ; ױזַא

 -ער ַא ןהֶא ךיוא .דרֶע עטכעלש וליפא ןייז לָאז ,טרעקַא רע .ןָאק רע לעיפיוו ןעג

 | -  .צ טושּפ טנייל רע .גנונעכ

 רהעז ,רהעז זיא רימ -- ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ךיוא רימ ןענייז ױזַא ---

 גידנעהעז טנידנעעג רע טָאה - -- ךייא טיס ךיז ןענעגעגעב וצ רעדיוו םהענעגנַא

 .יקסשזאיווס וצ םהיא וצ טהעג סע איוו
 ןעבָאה רימ טניז ,לָאמ זעטשרע םוצ טנעגעגעב סָאד ךיז ןעבָאה רימ --

 .  .טרערוצ ךיז רימ ןעבָאה ,זיוה ןיא ךייא ייב ןעפָארטעג ךיז

 א טָאה -- ? ןעגנונדרָא עיינ איד טלעדיזעגסיוא טוג טָאה ,עשז-סָאוװ ---

 - .ישסשזאיווס ןהָאטעג לעכיימש

 : ,טינ סָאד טהעג םעד ןהָא ---

 .ןעצרַאה ן'פיוא ןערָאװעג רעטכייל ---
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 קעװַא םהיא סימ ןיא ןוא טמערַאעג ןעניוועל ןעמונעג טָאה יקסשזאיווס
 ןעדיימוצסיוא ןעוועג םהענעגנַא טינ ןעניוועל ןיוש זיא טציא .ענעגייא ערעייז וצ
 יינרעס טימ ןוא שטיוװעידַאקרַא ןאּפעטס טימ ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,ןיקסנארוו
 .ןיוועל ןעדנעמוקרעטנוא םעד ףיוא ךיילג טקוקעג טָאה ןוא שטיװָאנַאװיא

 וצ ךייא ןענינעגרעפ םעד טאװעג ,ךיז טכוד ,בָאה ךיא .ןרעג רהעז ןיב --
 ןעניוועל גידנעגנַאלרעד טגנָאזעג רע טָאה -- יקצַאברעשטש ןיטסריפ ייב ןענעגעגער
 ,דנַאה איד

 ןיוועל טגָאזעג טָאה -- שינעגענעב רעזנוא טונ רהעז קניידעג ךיא ,אי --
 ןעביוהעגנָא טָאה ןוא טרהעקעגבָא ךיילנ ךיז םָאה ,ןערָאװעג טיור רהעז זיא ןוא
 ,רעדורב ן'טימ ןעדייר

 -עג ַא טצעזעגטרַאפ .טָאה ןוא ןהָאטעג לעכיימש ַא טכייל טָאה יקסנָארוװ
 .טימ ןהעגניירַא וצ גיטנעק טסופ ןייק גידנעבָאה טינ ,ןיקסשזאיווס טימ ךערּפש
 ן'טימ גידנעדייר ,טָאה ןיוועל רעבָא .ךערּפשעג זיא טינ ןעכלעוו ַא ןיא ןעניוועל
 וצ טייהנעגעלעג ַא טציא ןיוש גידנעכוז ,טקוקעגמוא ךיז עלייוו עדעי ,רעדורב
 | - ,טייקבארג ןייז ןעטעלגרעפ וצ םוא ןיקסנָארוװ טימ ןעדייר

  ןהָאטעג גערפ א טָאה -- ? טציא רעבָא סע ךיז טלעדנַאה סָאװ םוא --
 ,ןיקסנָארוװ ןוא ןיקסשזאיווס וצ ךיז גידנעקוקמוא ,ןיוועל

 לָאז רע זַא ,גיטיונ זיא םע .ןעווָאקטענס ןופ ךָאז איד בא טגנעה טציא --
 .יקסשואיווס טרעפטעענ טָאח---ןעניליוונייא לָאז רעדָא ןעהיצקירוצ רעדעווטנע ךיו

 ? טינ רעדָא טגיליוועגנייא רע טָאה ,ונ --
 .יקסנָארוװ סגָאזעג טָאה -- רעהַא טיג ,ןיחַא טינ זַא ,ךָאד סע זיא סָאד --
 -- ?ןעלהעוו ןעמ טעװ ןעמעוו ,ןעהיצקירוצ ךיז טעוװ רע ביוא ןוא ---

 ,ןיקסנארוװ ףיוא גידנעקוק ,ןיוועל ןהָאטעג גערפ ַא טָאה
 .יקסשזאיווס טגָאזעג טָאה -- ליוו סע רעו ןעלהעוו ןעזַאל ךיז לָאז --

 -נעלהיפ ןיוועל טנָאזעג טָאה -- ? יקסוואדעווענ ? רעבָא עשז"רעוו זיא -- |
 ,טרעטנאלּפרעפ ךיז טָאה רע זַא גיד

 ךס ַא ןעוועג זיא סָאד ,טרעטנאלּפרעפ זיולב טינ ןעוועג זיא סָאד רעבָא |
 .ןעטאדידנאק עדייב ןעוועג ןענייז יקסוואדעווענ ןוא יקסשזאיווס םוראוו ,רעגרע

 .ררעה רעניטפינ רעד טרעפטנעעג טָאה -- ךיא טינ סלאפנעדעי --
 -עב טָאה יקסשזאיווס ,ןיילַא יקסוואדעוועג עקַאט ןעוועג זיא סָאד ןוא

 ,םהיא טימ ןעניוועל טנאק
 -ענ טָאה -- ? רעבעל םייב ןהָאטעג םהענ ַא ךיוא סָאד טָאה ךיד ,סָאוװ --

 יוזא רָאג ' ךָאד זיא סָאד -- ןיקסנארוו גידנעקניוואוצ ,שטיװעידַאקרַא ןאפעטס טנָאו
 .ןעטעוו ךיז ןָאק ןעמ ,סעסייר-דרעפ איוו
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 ןוא --- יקסנָארוװ טגָאזעג טָאה -- קרַאטש טריסערעטניארעפ סָאד ,אי --

 ! ףּפמַאק ַא .ןע-היפסיוא ךיז טליוו ,ןיירא לָאמ ןייא ןיוש ךיז טזָאל ןעמ זַא
 .םהיא ייב זיא סעלַא רהָאלק איוו ,

 | .יקסנָארוװ טגָאזעג רענעגנָארטוצ ַא טָאה -- ,אי ,א --
 ךָאר ףרַאד ןעמ איוו ױזַא .ןענייווש ןופ טנעמָאמ א ןעמוקעגנָא זיא סע |

 .םיפ ענייז ףיוא ,ןעניוועל ףיוא ןָאהטעג קוק א יקסנָארװ טָאה ,ןעקוק סָאװ ףיוא

 ,ןעניוא עגירעיורט גידנעקרעמעב ,םינּפ ןייז ףיוא ךָאנרעד ,רידנומ ןייז ףיוא
 "בא ךיז רע טָאה ,ןענָאז וצ סעּפע םוא ןוא ,טקוקעג םהיא הוא ןעבָאה עכלעוו

 : ןעפורעג
 ,דנַאל וצ רענהָאוונייא רענידנעטש ַא רהיא זַא ,סָאד טמוק איוו ןוא ---

 -סנעדעירפ ןייק טינ טייז ןוא רעטכיר-סנעדעירפ ןייּק ןופ רידנומ ןייק טינ טגָארט

 ? רעטכיר
 עמוד א רהעז זיא טכירעגי סנעדעירפ סָאד זא ,ןעכער ךיא לייוו רַאפרעד ---

 .ןיוועל טרעפטנעעג טָאה -- גנוטכירנייא !
 רעגיהור טימ טָאה --- טרהעקרַאפ עדארג ,יוזא טינ סָאד ןעכער ךיא --

 .יקסנָארװ טנָאזעג גנורעדנואוורעפ
 רימ --- ןיוועל ןעגָאלשעגרעביא םהיא טָאה -- לעכלעיּפש ַא זיא סָאד -- |

 טַאהעג טינ ךיא בָאה ,רהָאי טכַא ןופ טייצ ןיא .רעטכיר-סנעדעירפ ןייק .טינ ןעפרַאדי
 סעּפע טכַאמעג ךיז טָאה סע ןעוו ןוא .ץטּפשמ וצ טייהנעגעלעגנַא ןייא .ןייק |

 -עג רעטכיר-סנעדעירפ רעד .רעטרהעקרַאפ ַא ןעוועג טּפשמ רעד זיא סעכלעזַא
 ייווצ הטרעוו זיא סָאװ ,ךוסכס ַא ןעגעוו .רימ ןופ טסרָאיװ גיצרעפ רַאפ ךיִז טניפ
 ,לעבור ןהעצפנופ ךיס טסָאק רעכלעוו ,טַאקָאװדַא ןַא ןעקיש ךיא ףרַאד ,לעבור

 ,להעמ רענלהימ ַא ייב ט'בנג'עג טָאה רעױּפ ַא איוו טלהעצרעד טָאה רע ןוא |
 טגָאלקעגנָא םהיא רעױּפ רעד טָאה ,טגָאזעג םהיא סָאד טָאה רענלהימ רעד ןעוו ןוא
 סלַא טסַאּפעג טינ ךיז טָאה טלהעצרעד טָאה ןיוועל סָאװ רעבָא .גנודמיולרעפ רַאט

 . ,טדערעג טָאה רע ןעוו ,טלהיפרעד סָאד טָאה ןיילַא רע ןוא ךערּפשענ םיצ לשפ ןייל
 -עידַאקרַא ןאּפעטס טגָאזעג טָאה -- ! רערַאברעדנָאז אזַא זיא רע ,א -- |

 ...ןיוש טמיטש ןעמ זַא ,ךיז טכַאד : טמוק רעבָא -- ?עכיימש ןעסיז ןייז טימ שטיוו
 | .ןעגנַאנוצ ךיז ןענייז ייז ןוא
 -רעמַאב ,שטיוָאנַאװיא יינרעס טגָאועג טָאה -- טינ העטשרַאפ ךיא ---

 איו סינ העטשרַאפ דיא -- רעדורב ןייז ןופ גנוטלַאה עגיסַאּפנוא איד גידנעק

 ,זנוא סָאוװ זיא סָאד ,טקַאט ןעשיטילָאּפ ןייק ןעבָאה טינ ,ױזַא ןייז ןָאק ןעמ ױזַא
 טסרעוו ,אנוש ַא רערעזנוא זיא -- רערהיפנא רעקסנרעבוג רעד .טלהעפ ,ןעססור
 רעדיוו ןעזָאל ךיז לָאז רע ,םהיא טכטעב ןוא דניירפ רעצנַאנ ַא םהיא טימ אוד
 ןייז ףיוא םהיא וצ ןערהַאפ טינ לע ךיא ,תמא --- יקסנָארוװ ףַארג ןוא .ןעלהעוו
 םהיא ןעכַאמ עשז-סָאװ וצ ,רערעזנוא ךָאד זיא רע מ וצ גנידַאלנייא
 .ןעלהעוו ןעזָאל ךיז רע טעוו וצ ,ןיקסוואדעווענ אוד טסגערפ טנייה ? דנייפ ַא רַאפ
 .ױזַא טינ ךיז טוהט סָאד

 ןיא םעֶלַא םָאד ןוא !טשינרָאג טּפיוהרעביא ָאד העטשרַאפ ךיא ,ךיא ---

 .ןיוועל טרעפטנעעג גירעיורט | םָאה -- טיײקשירַאנ
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 טמוק סע ןעוו ןוא ,טײקשירַאנ ַא סעלַא זיא סָאד זַא ,אוד טסגָאז טָא ,ונ --
 | ,סעלַא אוד טסלעטנאלּפוצ ,םעּפע ןהָאט וצ סיוא

 .לַאז ןעסיורג ןיא ןיירַא עדייב ןענייז ייז ןוא טרעפטנעעג טינ טָאה ןיוועל
 ךיז ןעזָאל וצ ןעסָאלשַאב ךָאד ךילדנע טָאה -וערהיפנא רעקסנרעבוג רעד

 ךיוה טָאה רעטערקעק רעד ןוא ןערָאװעג .ןעגיושנַא זיא לַאז ןיא סעלַא .ןעלהעוו
 רעד רערהיפנא רעקסנרעבוג סלַא להַאוװ-'רעד ףיוא טהעטש סע זַא ,טרהעלקרע
 .וואקטענס שטיװָאנַאּפעטס ליאַאכימ רעטסימטאר-עידראווג

 עכלעוו ףיוא ,ךעלרעלעט טימ ןעמוקעגוצ ןעגייז רערהיפנא ענדזעיוא איד
 , .ןעביוהעגנָא ךיז טָאח להאו איד ןוא ,סעקלַאג ןעוועג ןענייז סע

 -על ןָאהטעג לעמרומ א שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס טָאה --- גייל סטכער ---
 םהיא טָאה ןעמ ןעכלעוו ,ןובשח םענעי ןעסעגרַאפ טציא טָאה ןיוועל רעבָא .ןעניוו
 תועט ןייק שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס טכַאמ וצ ,טַאהעג ארומ טָאה רע ןוא טרהעלקרע
 גידנעהעגוצ .רענגעג א ןעוועג .ךָאד זיא ווָאקטענס  ".סטכער, : גידנעגָאז ,םינ
 -נייד רעבָא ,דְנַאה רעטכער .רעד ןיא עקלַאג איד ןעטלַאהעג רע טָאה ,לעטסעק םוצ
 -רעביא לעטסעק םייב טנעז ָאנ ץנַאג ןיוש רע טָאה ,תועט א טכַאמ רע זא ,גידנעק
 ןיוש טָאה ,לעטסעק םייב {קנַאטשעג זיא סָאװ רעד .רעקניל רעד ןיא טגיילעג
 -רעד ןעגיובנעלע ןופ גנוגעווג ב ןייא רעד ןופ טָאה רע ןוא ךַאז ןייז טסואוועג טוג
 םירק ַא ןעדעירפוצנוא ךיז 6 ,;ה רע ןוא ,עקלַאג ןייז טגיילעג טָאה רע ןיהואוו טנעק
 | | ,ןהָאטעג

 איוו ,ןערעה טזָאלעג ךיז טָאה סע ןוא ןערָאװעג ליטש רעדיוו זיא סעלא
 .טלהעוורעסיוא זיא רערהיפנא רעד .סעקלאג עשירענגעג ןופ ןוא עדנעלהעווסיוא .ןופ ?הָאצ איד ןעירשעגסיוא עמיטש ןייא טָאה ךָאנרעד .סעקלַאג איד טלהעצ ןעמ
 .טרילוטַארג ,טלעגנירעגמורא םהיא טָאה דנַאטשלעדַא רעד ןוא ןעמוקעגניירא זיא ווָאקטענס .ריהט רעד וצ ןָאהטעג ףרָאװ א לענש ךיז ןעבָאה עלא ןוא ןעכָאק ןעביוהעגנָא טָאה סעלא ..ןעמיטש להָאצרהעמ רעד טימ ןערָאװעג

 יינרעס ייב ןָאהטעג גערפ א ןיוועל טָאה -- ? טגידנעעג זיא טציא ,ונ --
 .שטיווָאנַאװיא

 טימ טרעפטנעעג יקסשזאיוס טָאה -- ןא טשרע ךיז טביוה סע ,ןיינ --
 ןָאק טַאדידנַאק רעיינ רעד -- ןעשטיווָאנַאװױא ייגרעס טָאטשנַא לעכיימש א
 | ,ןעמיטש רהעמ ןעמוקעב

 -רעד טשרע טציא ךיז טָאה רע .ןעסעגרעפ רעדיוו ןיוועל טָאה םעד ןעגעוו
 גילייווגנַאל וצ ןעוועג זיא םהיא רעבָא ,לעציּפש א ןעגעלעג זיא ןיירעד זא ,טנַאמ
 .ןעערעלַאג איד ןיא ךיז ןהעגכרוד קעווא רע זיא ,ךעלבעב טימ לעטעלטַאק א ןעסיבענוצ טָאה רע איוו םעד ְךָאנ .טניליוועגנייא טָאה ןיוועל ןוא ,ןעסייבוצ ןעגָאלשעגרַאפ םהיא טָאה ײקַאל רעטלא ןא .רעיירפ טלהיפרעד רעדיוו ךיז טָאה ןוא לאז םעניילק ןיא סיורא זיא רע .ןעשנעמ עסַאמ רעד ןופ ךיז ןעביילקסיורא רעלענש סָאװ טלָאװעג ךיז טָאה םהיא ןוא גיסירדרעביא ןער -אוועג םהיא זיא סע .טחעטשַאב פעציּפש סָאד סָאװ ןיא ,לָאמַא ךָאנ ןעטכַארט יצ

 ןערילרַאפ וצ טינ טכוזעג ןעבָאה ןוא סעצנערַאּפ איד רעביא ןעגיובעגרעביא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעמַאד עטצוּפרעפ טימ ?ופ ןעוועג ןענייז ןעערעלַאג איד
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 אנינעראק אננא

 ןעמַאר איד ןעבעל . ןעטנוא .נרָאװעג טדערעג זיא סָאװ ,סעלא ןופ 'טרָאװ ןייק

 ןיא עיזאנמיג ןופ רערחעל ,ןעטַאקָאװדַא עטנַאנעלע ןעסעזעג ןוא ןענַאטשעג ןענייז

 ; טָאקָאװדַא םוצ טָאזעג טָאה עמַאד ןייא .ןערעִיציפָא ןוא | עלירב

 זיא םע ! ערע סווָאשינזַאק טרעהעגא בָאה ךיא סָאװ ,טהערפ ךיט .איוו --- -
 סעלא טָאה ןעמ ןוא רהָאלק .איוו ! טפארפ א .םעד בעילוצ ןערעגננוה וצ הטרעוו
 זיא לעדיַאמ זיולב ,יוזא טינ רענייק . טרעֶה טכירעג ןיא ךייא ייב-! ןערעה טנעקעג

 .ךארּפש-ןעמולב ַאזַא .זיא םהיא ייב רעבָא ,רעניצנייא רעד

 ךיז טָאה רע ,עצנערַאּפ ןעבעל ץַאלּפ ןעיירפ .א טכוזעגבָא טָאה ןיוועל
 .רָאפ .טמוק ןעטנוא סָאװ ,טרעהעגוצ ןוא טקוקעגוצ ךיוא-ךיִז טָאה ןוא טגיובעגנא

 ןיא .ןעדועיוא ערעייז טיול טלייהטעגנייא .ןעֶּש ןזעג ןענייז םיצירּפ עלא |
 עמיטש עכיוה א טימ טָאה ןוא רידנומ א ןיא ןַאמ א ןענאטשעג יא לָאז ןעטייכ

 | : א יארן יי 1 ןעפורעגסיוא ר

 -וועי רטסימטָארד בַאטש רעד טהעטש טַארידנַאק לא אלה רעד ףיוא -- 0
 | ! ןיטֿבוּפַאל שטיוװָאנַאװיא עינעג

 : ןעקניטלַא ןא ןופ -עמיטש עכַאװש- א טרעפ טָאה ף ןרעד
 | .!טנ-יָנע ךיז טָאה

 -ָארטעּפ רטָאיּפ הטארפיוה רעד טאדידנַאק פלא זיא יהא רעד הלא --

 - ! ליִאב שטיוו

 ! טגאוטְנע ךיז טָאה ---

 ַא ןעניוצעג ךיז טָאה ןוא רעטייוו ןוא רעטייוו ןעננַאגעג סֶע זיא 'יוזא | יי :

 -רַאפ טלעוועג טָאה ןוא טרעדנואוועג סגנַאֿפנָא ךיז טָאה  ןיוועפ .עדנוטש עצנַאג
 םהיא רַאפ זיא סע זא ,רעבָא .גידנעהעזרעעד } .טעטיירעב סעֶלַא םָאד סָאוו ןהעטש

 ןערָאװעג ךיוא ָאד זיא םהיא ןוא ,רָאפ טמוק ָאד סָאוו ,ןהעטשרַאפ וצ ךילנעמנוא

 .-נוא בָארא זיא ןוא םייהא ןערהָאפוצקעווא רָאנ ןעסָאלשַאב טָאה רע .גילייווגנַאל

 -ַאנ רעד וצ טרהיפ סָאװ ,רעמיצ-רעדָאפ םעד ךרוד גידנעהעגכרוד .לַאַאז ןיא ןעט

 וא ןיה ןעגנאגעגמורַא זיא רעכלעוו ,טכיזַאנמיג ַא טנעגעגַאב רע טָאה .טערעל

 ַא טנעגעגעב רע טָאה ּפערט איד ףיוא .ןעניוא ענעפָאלעגרעטנוא טימ קירוצ

 רהיא טימ ןוא ,ךעלעפאנק ערהיא ףיוא ןעפָאלעג לענש זיא עמַאר איד :לעראָאּפ

 7 | | .רָארוקָארּפ-טנעטסיסא רעקנילפ א

 טָאה --- ןעגיטעּפשרעּפ טינ טעוװ רהיא זא ,טגָאזעג ךייא בָאה ךיא ---|

 טייז א  ןא טקורעגבָא ךיז טָאה ןיוועל ? סָאװ ,טייצ רעד ןיא טגַאזעג רָארוק ַארּפ ?עד

 .עמַאד איד ןעזָאלוצכרוד

 -עג ןיוש טָאה ןוא ןהעגוצסיורא ּפערט איד ףיֹוא ןעוועג ןיוש זיא ןיוועל |

 רעד |עוו ,רעטופ ןייז ןופ לערעמונ .םעד ענעשעק ןופ ןעמה וענכיורא ןיא ןעטלַאה

 : .טּפַאכעגנָא םהיא טָאה רעטערקעס

 .טריטָאלַאב ןעמ ,שטיוועירטימד ןיטנַאטסנָאק טונ יוזא טייז ---|

 -לעוו ,יקסווָאדעװענ להֵאוו רעד היוא ןענַאטשענ טציא זיא טַאדידנַאק סלא

 | . . . :טגאוטנע ןעדעישטנע יוזא רעהירפ ךיז טָאה רעכ)

 .ןעסָאלשעג ןעוועג זיִא איז :לַאז ןופ ריהט ,רעד וִצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןיוועל
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 אנגינעראק אננא

 ןעניועל ןוא טנעפעעג ךיז טָאה רהיט איד ;טּפַאלקעגנָא טָאה רעטערקעס רעד
 .רעציזעבטונ עטציהוצ ייווצ ןעמוקענסיורא ןענייז ןעגעקטנַא

 עטכַאקוצ איד ןופ רענייא טגנָאזעג טָאה -- טינ חכ ןייק ןיוש בָאה ךיא --
 .םיצירּמ

 רהיט ןופ טקורע;סיורא ךיז טָאה רעציזעבטונ ןעניזָאד םעד ךָאנ ךיילג
 ךילקערש ןעיוע; ןיא םינּפ רעד .רערהיפנא ןעקסנרעבוג םעד ןופ טכיזעג סָאד
 .ןעקָארשוצ ןוא טרעטַאמעגסיוא

 "עג א רע טאה - - ! ןעזָאלוצסיורא טינ--טגָאזעג ריד ךָאד בָאה ךיא ---
 ,רעטכעוו-רחיט םוצ ןָאהטענ יירש

 ! ץנעלעסקע ,ןעזָאלעגניירא בָאה ךיא --

 "נָא רעקסגרעכוג רעד זיא ךיז גידנעצפיזבָא רעווש ןוא -- ! טָאג ןיימ ---
 .שיט ןעפיורג םוצ לָאז ןעטימס םוצ קעווא ןעזיוה עסייוו ענייז ןיא רערהיפ

 זיא סע איוי ןוא ,ןעמיטש להָאצ עטסערג איד טאהעג טָאה יקסמָאדעװענ
 עלעיפ .דנַאטשלעדא ןופ רערהיפנא רעד ןערָאװעג רע זיא ,טנעכערעגסיוא ןעוועג
 -נוא טלהיפעג ךיז ןעכָאה עלעיפ ; טקיצטנע ןוא ןעדעירפוצ ןעוועג ןופרעד ןענייז
 עסַאמ איד ןיא ,לַאז ןופ סיורא זיא יקכמַאדעװענ ןעוו .טשיוטנע ןוא ןעדעירפוצ
 רע ןעוו ,ןעזוַאקטענס ןעגנַאנעגכַאנ רעהירפ ןיא איז איו ,ןעגנַאנעגכַאנ םהיא ךָאנ
 .טלחעוורע ןעוועג זיא

81. 

 ןעבָאה יײטרַאּפ רעדנעריפמואירט רעד ןופ לעיפ ןוא רערהיפנָא רעיינ רעד
 | .ןיקסנארוו ייב טייצלהָאמ א טָאהעג גָאט םענעי

 זיא םה'א לייוו ,רַאפרעד ןעלהַאװ איד וצ ןערהָאפוצ ןעמוקעג זיא יקסנָארוװ
 ןייז ןעדחעלקרע ןאננַא רַאפ טפרַאדעג סָאה רע ןוא דנַאל ֹוצ גילייוגנַאל ןעוועג
 ןעטכילפּפ ענייז עלא ןעלעיפרע וצ םוא סעלא ןופ רחעמ ןוא ,טייהיירפ ףיוא טכער
 ףיז טעוװו רע זא ,טרַאװרע טינ רעבָא טָאה רע .רעציזעבטוג ןוא רעגילעדַא םלא
 ןיא םיצירּפ איד ןופ זיירק םעד ןיא .ןעלהַאװ איד טימ ןעריסערעטניארַאפ יוזא
 :לָאפרע טָאהעג גיטנעק רעבָא טָאה רע .שנעמ רעיינ א ןעצנַאנ ןיא ןעוועג רע
 ןיירעד .רעציזעבטוג איד ןעשיווצ סולפנייא ןא ןעכרָאװרע ןיוש ךיז טָאה ןוא
 -נַאקעב רעטלַא ןייז ; טייהטסהירעב ןייז ןוא טייקכייר ןייז ןעפלָאהעג םהיא טָאה
 ףעיצנַאניפ טָאה ןוא ןישַאק ןיא קנַאב א טעדנירגעג טָאה רעכלעוו ,ווָאקריש ,רעט
 טָאד ; טדָאטש ןיא ןערעמיצ עניטכערּפ ענייז ןעזָאלעגבָא םהיא טָאה ,טהילבעג
 ; ףרָאד ןופ ךיז טימ טכַארבעג טָאה יקסנָארװ ןעכלעוו ,רעכוק רערעייהט רעד ןוא
 עכַאפנייא ענייז ,םעלא ןופ רהעמ ןוא } רָאטַאנרעבונ ן'טימ טּפַאשדניירפ ןייז טנייה
 איד רעציזעכטונ איד ןיא טרעדנעעג טָאה עכלעוו ,ךיילג ןעמעלא וצ ןעננומהענעב
 ,ךיז ייב גיד'תולדנ וצ זיא רע זא ,םהיא ןעגעוו ןעגנַאגעג זיא סע עכלעוו ,גנוניימ
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 אנינעראק אננא

 יקסמָאדעװענ ןעפלָאהעגטימ לעיפ טָאה גנוקריוו ןייז זא ,ןהעזעג רהָאלק טָאה רע
 -"טָאדעװענ גידנערעייפ ,שיט ןייז ייב גידנעציז טציא ןוא .ןערעוו טלהעוורע לָאז
 םהענעגנַא זיא םהיא ןוא טלעכיימשעג טלהיפעג ךיז רע טָאה ,גנולהעוורע סיקס
 יוזא ןעבָאה ןעלהַאו איד .ןערָאװעג טלהעוורע זיא יקסמָאדעוװענ סָאװ ,ןעוועג
 עכילטע ןיא סָאד ,ןעסָאלשעב ךיז ייב טָאה רע זא ,טריסערעטניארַאפ םהיא טייוו
 -נַאק סלַא ךיז ןעלעטש ןיילא רע טעװ ,טַארייהרעפ ןייז טעװ רע ןעוו ,םורא רהֶאי
 ןענואוועג טָאה רע איוו םעד ךָאנ איוו יוזא טקנוּפ ,ןערעוו וצ טלהעוורע טַאדיד
 טלָאװרעּפ םהיא ךיז טָאה ,יעקָאשז ןייז ןעקנַאדרעּפ וצ סעסייר איד ןיא זיירּפ םעד
 ,להָאמ ןעטייווצ םעד ןעטייר וצ ןיילא

 .יעקָאשז ם'ןופ סניוועג איד ןעוועג סָאד זיא בוט םוי רעגיטציא רעד
 רעגנוי רעד ןעסעזעג זיא סטכער וצ } ןָאןעביוא שיט םייב ןעסעזעג זיא יקסנָארוװ
 רָאטַאנרעבוג רעד זיא ןעמעלַא רַאפ  .עטיוופ רעד ןופ לַארענעג א ,רָאטַאנרעבוג
 -הַאו איד טנעפעעג טָאה רעכלעוו ,רעד ,עינרעבוג רעד ןופ תיבה לעב רעד ןעוועג
 -נוא עשיפַאלקש ןוא טקעּפסער םהיא וצ טקעוורע טָאה סָאװ ,עדער א טימ ןעל
 ,רבח רעגילָאמַא ןייז ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןיקסנָארוו רַאפ רעבָא .טייקנינעהטרעט
 ןיא ןעפורעג םהיא ןעמ טָאה יוזא -- ווָאלסַאמ ַאקיטַאק םושּפ ןעוועג רע זיא
 ןייז טימ יקסמָארעוװענ ןעסעזעג זיא ןיקסנָארוװו ןופ סקניל וצ ,סוּפרָאק-ןעשזַאּפ

 "נייא ןעטלַאהרעפ ךיז יקסנָארוװ טָאה םהיא טימ  .םינּפ ןעגיטפינ ןוא ןעכילדנעגוי
 ,לופטקעּפסער ןוא ךַאפ

 -רע טָאה רע ,רעטנומ ןענָארטעגרעבירא לַאפכרוד ןייז טָאה יקסשזַאיוװס
 טהערפ ןיילַא רע לייוו ,לַאפכרוד א רַאפ טינ רָאג סָאד טנעכער רע זא ,טרהעלק
 ןיא שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס .ןערָאװשג טלהעוורע זיא יקסמָאדעוועגנ סָאװ ,ךיז
 ןהֶא ןוא .טייצ איד טוג טכַארברעפ טָאה רע סָאװ ,ןעביוהעג קרַאטש ןעוועג ךיוא
 וצ טעדנעוועג עלא ךיז ןעבָאה טעקנַאב םעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד ןיא ,רעהפיוא
 -עסקע , ןוא "רערהיפנֶא רעקסנרעבוג רעזנוא :  רעטרעוו איד טימ יקסמָאדעווענ
 עגנוי א ןָא טפור ןעמ איוו ,האנה רעבלעזרעד סימ ןָאהטעג ךיז טָאה סָאד  ".ץנעל

 יוזא ןעטלַאהעג ךיז טָאה יקסמָאדעװענ .ןעמָאנ ס'נַאמ ן'טימ "םַאדַאמ , יורפ

 רע זא ,ןעוועג ניטנעק זיא סע רעבָא ,דובכ אזַא ןעסַאה טלָאװ רע טשרמולכ איוו
 .גנוקיצטנע ןייז ןעזייוואוצסיורא טינ ןייא זיולב ךיז טלַאה ןוא ךילקילג זיא

 ,ןעשנעמ וצ ןעמַארגעלעט טקישוצ ןעוועג ןענייז טעקנַאב ןופ טייצ רעד ןיא

 -עטס ןוא .ןעלהַאו איד ןופ גנַאגסױא םעד טימ טריסערעטניא ךיז ןעבָאה עכלעוו
 -עט א טקישעג טָאה ,דילהערפ רהעז ןעוועג זיא סע ןעמעוו ,שטיװעידַאקרַא ןַאּפ
 -רע יקסמָאדעװענ, :טלַאהניא ַאזַא טימ ַאנװָארדנַאסקעלַא ַאירַאד וצ עמַארגעל

 טריטקיד טָאה רע ".רעביא ביג ,ערילוטַארג .,להָאצרהעמ גיצנַאװצ טימ טלהעוו
 . ףרַאד ןעמ , : ייברעד גידנעגיילוצ ,ןערעה לָאז ןעמ ,ךיוה רעד ןיא עמַארגעלעט איד
 ,עמארנעלעט יד ןעטלַאהרע טָאה אנווָארדנַאסקעלַא ַאירַאד ןעוו ",ןעהערפרעד ייז
 . טעדנעוװשרַאפ טָאה רע סָאװ ,לעבור םעד ףיוא ןָאהטעג ץפיז א זיולב איז טאה

 א ךָאנ ןעהעשעגנ טזומענ טָאה סָאד זא ,ןענַאטשרעּפ טָאה ןוא עמַארגעלעט א ףיוא

 | | .טייצלהָאמ ןעטונ
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 ןעקנורטעג טָאה ןעמ .טעקנַאב םייב דנעצנעלג ןעגנאגעגוצ זיא סעלא
 ,ןעטלהעוורע םעד רַאֿפ ןעקנורטעג טָאה ןעמ ,עשימָאק-בלַאה ךיוא ןיירעד ,ןעטסָאט

 ןעבעיל רעזנוא רַאפ , ןוא קנַאב ןופ רָאטקעריד םעד רַאפ ,רָאטַאגרעבוג םעד רַאֿפ
 ַאזַא טראוורע טינ רָאנ טָאה רע .ןעדעירפוצ ןעוועג זיא יקסנָארװ ",תיבה לעב
 ךָאנ ןערָאװעג ןיא טעקנַאב ןופ עדנע וצ  ,ץניוװָארּפ רעד ןיא ןָאט ןעכילבעיל
 טימ ןערהַאפ וצ ןיקסנָארוװ ןעדַאלעגנייא טָאה רָאטַאנרעבוג רעד .רעכילהערפ
 -לַאטשנַארעפ טָאה יורפ ןייז ןעכלעוו ,טרעצנָאק ןעגיטעהטלהָאוו םעד ףיוא םהיא

 | .ןערעוו וצ טנַאקעב םהיא טימ טשניוו עכלעוו ןוא טעט
 -נהעש רעזנוא .טרָאד ןהעזרעד טסעוו אוד ןוא לַאב א ןייז טעוו טרָאד --

 ,סעכילרעדנואוו סעּפע ,ךילקריוו .טייה

 טָאה רעכלעוו ,יקסנָארװו טרעפטנעעג טָאה -- ןיֵאל יַאמ ןיא טָאנ --

 טָאה ןוא ןָאהטעג ?לעכיַײמש א רעבָא טָאה רע ; קורדסיוא ןעגיזָאד םעד טבעילעג
 | .ןעמוק טעוו רע זא ,טגָאזעגוצ

 -עכיור ןעמונעג ביז ןעבָאה עלא ןעוו ,שיט ןופ ךיז ןעביוהפיוא ן'ראפ ןיוש
 -רעד םהיא טָאה ןוא םהיא וצ ןעגנַאגעגוצ רענעידרעמַאק סיקסנָארװ זיא ,ןער
 | ,.לעצעט א ףיוא ףעירב א טגנַאל

 ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- טעפַאטסע ןא טיט קסנעשזיוודזָאוו ןופ ---
 | | ,קורדסיוא ןעדנעטיידעב

 -- יקציטנעווס רָארוקָארּפ ףיוא ןיא רע ךילנהע איוו רַאברעדנואוו ---
 םעד ףיוא גידנענייצנא ,שיזיוצנַארפ ףיוא טנַאזעג טסעג איד ןופ רענייא טָאה
 לעסיבַא ףעירב םעד ןעזעלעג טָאה יקסנָארוװ ןעוו טייצ רעד ןיא ,רענעידרעמַאק
 | .ךאלזייב

 ןעזעלעגרעביא טָאה רע רעדייא ךָאנ .ַאננַא ןופ ןעוועג זיא ףעירב רעד
 זַא ,רעהירפ גידנענעכער .טלַאהניא ןייז טסואוועג ןיוש רע טָאה ,ףעירב םעד !

 טעװ רע זא ,ןעכָארּפשרעפ ןעוועג רע טָאה ,געט ףניפ ןרעיוד ןעלעוו ןעלהַאו איד |
 ,טסואוועג טָאה רע ןיא ,תבש ןעוועג ןיוש זיא טציא ,קירוצ ןייז ןיוש גאטיירפ
 ,ךָאנ טרהעקענקירוצ סינ ךיז סָאה רע סָאװרַאפ ,עפריוורָאפ ןענייז ףעירב ןיא זא

 ךילניישרהאוו ךָאנ ויא ,טקישעג דנעבָא ןעטכענ טָאה רע ןעכלעוו ,ףעירב ןייז
 | | ,רהיא ןעמוּקעגנָא טינ

 איד רעבָא ,טרַאװרע טָאה רע איוו אזא ןעוועג עקַאט זיא טלַאהניא רעד

 . .ןעוועג םהענעגנַאנוא םהיא רַאֿפ זיא ןוא עטעטרַאוװרענוא ןא ןעוועג זיא םרָאפ
 ךיא ,גנודניצטנע ןא ןייז ןָאק סע זא ,טגָאז רָאטקָאד רעד ,קנַארּק רהעז זיא ינַא,
 ַא רונ ,ףליה ןייק טינ זיא ַארַאװרַאװ ןיטסריפ .,ןערָאלרעפ ּפָאק םעד ןיילא בָאה
 קיש טציא ןוא ןרעטסעג ,ןרעטסעגרָאפ ךָאנ טרַאװרע ךיד בָאה ךיא .גנורעטש
 -ענג בָאה ךיא .זיא ריד טימ סָאװ ןוא טסיב אוד ואוו ,ךיז ןעגידנוקרע וצ ךיא
 םָאד טעװ ריד זא גידנעסיוו ,טקניידעב רעבָא ךיז בָאה ךיא ,ןערהָאפ ןיילא טלָאװ
 ",ןָאהט וצ בָאה ךיא סָאװ ןעסיוו לָאז ךיא ,הצע ןַא ביג .םהענעגנַאנוא ןייז

 -הָאפ טלָאװעג ןיילא איז טָאה ןעגעווטסעד ןופ ןוא קנַארק זיא דניק סָאד
 ןערהַאפ זומ ןעמ רעבָא .,ןָאט רעכילדנייפ ַאזַא ןוא קנַארק זיא רעטכָאט איד .ןער
 | .םייהא ןערהָאפעגבָא טכַאנייב גוצ ןעטשרע םעד טימ זיא רע ןוא
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 -טנע ןעוועג .ךיז ַאננַא טָאה ,ןעפהַאװ איד וצ ןערהָאפבָא סיקסנָארוװ רַאפ

 -וצרעֿבירא גיהור ,ןעגנוגניירטשנָא עכילגעמפ עלא ךיז רעביא ןעכַאמ וצ ןעסָאלש |
 -לעוו טימ ,קילב רעטסעפ ,רעקרַאטש רעד רעבָא .םהיא טימ גנודייש איד ןעגָארט

 ןעגעוו ןערהעלקרע ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,רהיא ףיוא ןָאהטעג קוק א טָאה רע ןעכ|
 - -וצקעווא טַאהעג טייצ טינ ךָאנ טָאה רע ןוא ,טגידיילעב רהיא טָאה ,ןערהָאפ ןייז

 | ,גיהורנֹוא ןערָאװעג ןיוש זיא איז איוו ,ןערהָאפ
 .=- ס סופׂש ןייא וצ ,רעמיא איוו ,ןעמוקעג איז זיא ,טײקמַאזנייא רהיא ןיא |

 ןעוו ןערהַאפ וצ טכער סָאד טָאה רע, .גנורעדינרע רהיא ןופ ןייזטסואוועב םוצ
 עלא טָאה רע ,ןעזָאלרעפ ךימ רונ ,ןערהָאפקעװא רונ טינ .ליוװ רע ןיהואוו ןוא
 סָאד רע טָאה ,יוזא זיא סָאד זא ,גידנעסיוו רעבָא .ענייק בָאה ךיא ןוא עטכער

 רימ ףיוא טקוקעג טָאה רע . .. ? ןָאהטענ סָאװ טָאה רע ןוא .,ןָאהט טפרַאדעג טינ|
 ,טוייועב קילב רעניזָאד רעד .טייקגניירטש אזַא טימ ןוא טיײקטלַאק ַאזַא טימ

 - : | ".גנולהיקבָא ןא ןָא ךיז טביוה סע זא
 ןָא ךיז סביוה טײקטלַאק א זא ,טנייצרעביא ךיז טָאה איז ?הָאוובֶא ןוא

 .טָאה איז ;ןָאהט טנָאקעג טינ ךַאז ןייק איז טָאה ןענעווטסעד ןופ ,טייז ןייז ןופ
 יוזא ,רעהירפ איו יוזא טקנוּפ .םהיא וצ ןעגנוהיצעב ערהיא ןערעדנע טנָאקעג טינ
 - ןוא עבעיל רהיא טימ---,םהיא ןעטלַאהנָא ךַאז ןייא טימ ןזיולב טציא ךיוא איז ןָאק
 -ייב ןעגנוגיטפעשַאב טימ זיולב איז טָאה ,רעהירפ איוו יוזא ךיוא ןוא ,גנוהיצנָא

 ןענעוו ןעקנַאדעג עכילקערש ערהיא ןעבירטרעפ טכַאנייב ןיפרָאמ טימ ןוא גָאט
 א סע ,תמא .ןעבעיל וצ ןערעהפיוא איז טעװ רע ןעוו ,ןייז טעוו סע סָאװ ,םעד
 י ז ,םהיא ֹוצ רעטנהענ ןייז רונ ,םהיא ןעטלאהוצנייא טינ : ?עטימ א ךָאנ ןעוועג
 טנ א ןעוועג זיא לעמימ ַאזַא .ןעפראווקעווא טינ איז לָאז רע זא ,עגַאל אזא ןיא

 ,ןעשניוו ןעביוהעגנָא טאה איז ןוא ,םהיא טימ ןעבָאה הנותח ןוא ןענינערַאק טימ

 רעדָא רע איוו ךיג יוזא ןעמיטשנייא ןיוש טעוװ איז ןוא ,ןהעשענ לָאז סָאד זא

 | | | .םעד ןעגעוו ךערּפשעג א ןעכַאמ רהיא טימ טעוו עוויטכ

 /+ ענעי ,געט ףניפ םהיא ןהֶא טכַארברעפ איז טָאה ןעקנַאדעג עכלעזא ןיא
 - ,טבירעג ךיז טָאה איז איוו ,ןייז דנעזעוובא טפרַאדעג טָאה רע עכלעוו ,געט ףניפ
  -ריפ טימ ןעסעומש .,ןעריצַאּפש ןהעג טימ ןערָאװעג טלעיפעגסיוא זיא טייצ רהיא
 ןייא ןעזעל ,ןעזעל ךילכעזטּפיױה ןוא ,לַאטיּפסָאה םעד ןעכוזעב ,ארַאוװראוו ןיִטס

 .ןעטייווצ ן'ךָאנ ךוב
 טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה רעשטוק רעד ןעוו ,גָאט ןעטסקעז םעד היוא רעבָא

 - דנַאטשמיא טינ ןיוש זיא איז זא ,טלהיפרעד איז טָאה ,םהיא ןהֶא עיצנַאטס ןופ
 רע איוו ,םעד ןענעוו ןוא םהיא ןענעוו ןעקנַאדעג ערהיא רהעמ ןעביירטרעפ וצ
 / *עג קנַארק רעטכָאט רהיא זיא דארג טייצ רעד ןיא .טייצ ןייז טרָאד טגניירברעפ
 טָאה סָאד רעבָא ,רעקנַארק רעד םירא ןהעגמורא ןעמונעג ךיז טָאה ַאננַא ,ןערָאװ
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 -עג אזא ןעועג םינ טייהקנארק איד ןיא וצרעד ןוא טייצ רהיא טביוטרעפ טיג?
 -יומ סָאד רעבָא איז טָאה ,ןענניווצ טלָאװעג טינ ךיז םָאה איז איו .עכילרהעט
 ַאננַא טָאה ,ןיילא ןעבעילבעג זיא איז ןעוו ,דנעבָא ןיא .ןעבעיל טנַאקעג טינ עלעד
 . ןערהָאפ טלָאװעג ןיוש טָאה איז זא ,ָאטינ ךָאנ זיא רע סָאװ ,קערש ַאזַא טלהיפרעד

 -הָאפ וצ טינ ןעסָאלשעב טָאה ןוא ,טקניידעגרעביא רעכָא טָאה איז ,טדָאטש ןיא
 יוזא ןעוועג ןענייז סע ןעכלעוו ןיא ,ףעירב םעד ןעבעירשעגנָא טָאה .איז ןוא ,ןער
 .ןעגנוכערּפשרעדיװ לעיפ

 קרַאטש ןיוש טָאה איז ןוא ףעירב ןייז ןעטלַאהרע איז טָאה ןעגרָאמ ףיוא
 -נייא ןיוש איז טָאה טציא ' .טקישעג ףעירב רהיא טָאה איז סָאװ ,ןעמוקעב הטרח-

 ןייז טרילרעפ רע סָאװ ,טסירדרעפ םהיא זא ,טסַאל וצ םהיא זיא איז זא ,ןהעזעג
 ןוא .םייהא קירוצ ןעמוק וצ ןעגנואווצעג זיא רע סָאװ ןוא רהיא רעביא טייהיירפ
 ןעוו ,ןערהָאפוצ ןעמוק טעװ רע סָאװ ,טהערֿפעג רהיא טָאה ,ףיורעד גידנעקוק םיני
 לָאז רע רונ ,טסַאל א סלא ןעלהיפ סָאד רע לָאז ,ףעירב רהיא ןעטלַאהרע טעוװ רעי

 .גנוגעוועב עדעי ןייז ןעסיוו לָאז איז ,ןהעז םהיא לָאז איז ,ָאד רהיא טימ זייז

 ,םהיא ןערַאנבָא רהיא רַאפ ךילדנעש ןערָאװעג גנולצולּפ רעבָא זיא רהיא
 ,דנוזעג ןעצנַאג ןיא טעמכ ןיוש ןיא רעטכַאט איד זא ,טנַאמרעד ךיז טָאה איז

 איז איוו גָאט רעטייווצ רעד ןיוש סָאװ רַאפ ,סורדרעפ טַאהעג רַאנָאז טָאה איז
 -וצ ןעמוק טעװ רע ןעוו ,ןייז דנוזעג גידנעטשלָאפ טעוװ ןוא ןערָאװעג רעסענ זיא
 ןערהַאפ ייז איוו ,רעדער ןופ ןעלָאר סָאד טרעהרעד איז טָאה ךילדנע ,ןערהָאפ !

 זיא ,סעלא גידנעסעגראפ ןוא ,עמיטש ןייז טרעהרעד טָאה איז - ,קינאג םוצ וצ |
 : 2 יט ה : ןעגעקטנַא םהיא ןעֿפָאלעג דיירפ טימ איז |

 ,ןעטנוא טראזאב ןָאהטעג גערפ א רע טָאה -- ?ינַא טימ זיא סָאװ ,ונ --
 ,ּפערט איד בָארא ןעפָאלעג םהיא וצ זיא עכלעוו ,ןַאננַא ףיוא גידנעקוק

 -בָארא טָאה ייקַאל רעד ןוא להוטש א ףיוא ןעטנוא ןעסעזעג ןיוש זיא רע
 ,לעוויטש ןעמערַאװ םעד םופ ןייז ןופ ןעגיוצעג

 | .רעסעב זיא רהיא ,השקטשינ זה |

 .ךיז נידנעלסיורטבא ,ןָאהטעג גערפ א רע טָאה -- ?אוד ןוא --
 טָאה ןוא דנַאה ןייז ןָאהטעג ּפַאכ א דנעה עדייב ערהיא טימ טָאה איז

 .ןעגיוא איד םהיא ןופ גידנעמהענבָארא טינ ,עילַאט רהיא וצ ןָאהטעג היצ א איז

 ;איז גידנעקוקנָא טלַאק ,טגָאזעג רע טָאה -- רהעז ךימ סע טהערפ ,ונ -- -
 איז זַא ,טסואוועג טאה רע עכלעוו ,דיילק רהיא ,ראָאה איד ןופ רוזירפ רהיא
 ױזַא ןיוש ,ןעוועג ןעלעפעג םהיא זיא סעלַא סָאד .ןענעווטנייז ןופ ןהָאטעגנָא טָאה
 לעװ ראפ ,קורדסיוא רענניירטש-ןייטש רענעי ןוא ! ןעוועג ןעלעפעג לָאמ לעיפ
 .םינּפ ןייז ףיוא ןהעטש ןעבילבעג זיא ,טַאהעג אר) ױזַא טָאה איז ןעכ
 -עג רע טָאה -- ?דנועג א ו ד .טסיב .רהעז ךימ סע טהערפ ,ונ -- יב

 .דנאה רהיא גידנעשוק ןוא דרָאב ןעסַאנ ןייז לעכיט ן'טימ גידנעשיוובַא טנערפ
 ,ָאר ןייז לָאז רע רָאנ -- טכַארטעג איז טָאה -- ןייז טינ לָאז סע איו

 ".ףימ ןעבעיל וצ טינ ןעגַאװ סינ רע טעװ ןַאד ,טינ רע ןאק ןטד ,ָאד זיא רֶע זַא ןוא |
 טייהנעזעוונא רעד ןיא ךאלהערפ ןוא ךילקילג רעבירַא זיא דנעבא רעד
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 טגעלפ ַאננַא זַא ,טגָאלקעב םהיא ראפ ךיז טָאה עכלעוו ,אראווראוו ןיטסריּפ ןופ

 .ןעוועג םינ זיא רע ןעוו ,ןיפרָאמ ןעמהעננייא

 ...ןעפַאלש טנַאקעג טינ בָאה ךיא ? ןָאהט טלָאזעג ךיא בָאה עשז-סָאוװו ---

 טינ להַאמ ןייק סע ךיא םהענ ,ָאד זיא רע ןעוו .טרעטשעג ןעבָאה ןעקנַאדעג איד

 יי | .טיג להָאמ ןייק טעמב .ןייא

 ןענַאטשרעּפ טָאה ַאננא ןוא ,ןעלהַאװ איד ןעגעוו טלהעצרעד טָאה רע

 ,עגיבלעז סָאד םהיא ןיא ןעפורוצסיורַא םוא םהיא ןעלעטש וצ ןעגַארּפ עכלעוו

 "רע ןייז רעביא טרעטנומעגפיוא ןוא טריסערעטניא ױזַא םהיא טָאה סע סָאװ

 "ניא םהיא ףרַאד סע סָאװ ,זיוח ןופ סעֶלַא טלהעצרעד םהיא .טָאה איז ןוא .גלָאפ

 - .ערעטנומ ןעוועג ןענייז ןעגנודלעמ ערהיא עלַא ןוא .ןעריסערעט

 טָאה ןײלַא ןעבילברעפ ןענייז ייז ןעוו ,דנעבא ןיא ןיוש טעּפש רעבָא =

 טלָאװעג ,ןעצנַאג ןיא רעדעיוװ ןיוש םהיא טשרעהאב איז זַא גידנעהעז ,ַאננַא

 ןעכַאמ טזומעג טָאה םהיא הוא סָאװ ,קורדנייא ןערעזוש םענעי ןעטכיררעפ ןיוש

 | | | : טגָאזעג טָאה איז .ףעירב רהיא

 טסָאה אוד ןעוו רימ ףיוא ןעכָארדרעּפ טָאה ךיד ,תמא םעד גָאז ןוא ---

 | ? טביולגעג טינ רימ טסָאה וד ןוא ףעירב םעד ןעטלַאהרע

 -לעוו א ןיא זַא ,ןענַאטשרעּפ איז טָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה איז רָאנ איוו

 טינ רהיא רע ןָאק סָאד רעבָא ,ןייז טינ טציא לָאז רע גנומיטש-סעבעיל רעכ

 - . .ןעהייצרעפ

 -רעדנָאז ַאזַא ןעוועג זיא ףעירב רעד -- טרעפטנעעג רע טָאה -- אי -- |

 טסָאה וד זַא ךָאנרעד ,קנַארק זיא יננא זַא ,וד טסביירש להָאמ ןייא :רערַאב

 | .ןערהַאפ וצ טנעכערעג ןייֵלַא

 .תמא ןעוועג סעלַא זיא סָאד ---

 -  .טינ ךיא לעפייווצ ןיירעד ---
 וה ה .ןעדעירפוצנוא טסיב וד .אי טסלעפייווצ וד ,ןיינ ---

 ,ןופרעד ןעדעירפוצנוא זיולב ןיב ךיא ,תמא .טינ טונימ ןייא ןייק --=

 *.* ןעטכילּפּפ ןַארַאּפ ןענייז סע זַא ,ןעבעגוצ טינ טשרמולכ טסכיוו אוד סָאװ

 .י.םרעצנַאק ַא היוא ןערהָאפ וצ ןעטכילפּפ ---

 .םגָאזעג רע טָאה --- ןעדייר טינ רעסעב ןעלעוו רימ רעבָא ---

 .םגערפעג איז טָאה --- ? ןעדייר טינ עשזיסָאוװראפ ---

 -ייהנעגעלעגנַא עגיטיונ ןעכַאמ ךיז ןענַאק סע זַא ,ןעגָאז זיולב לי ךיא ---

 -עלעגנַא איד ןעגעוו עוװקסָאמ ןייק ןערהָאפ ןעפרַאד טציא ךיא עוו טָא .ןעט

 . טסייוו ?זעוורעג ױזַא וד טסיב סָאװ ראּפ ,ַאננַא .ךא . . .זיוה ם'ןופ ןעטייהנעג

 | | ? ןעבעל טינ ריד ןהֶא ןָאק ךיא זַא טינ ןעד אוד

 "יבעגרעביא ןַא טימ ַאננַא טגָאזעג טָאה --- ױזַא זיא סָאד ביוא ,ונ ---

 ....טסַאל ַא ןעבעל אזַא זיא ריד רַאפ ןַא ,סָאד טסייה --- גנולצולּפ עמיטש ענעט

 סע איו ,ןערהָאפקעװַא טסעוװ ןוא גָאט ַא ףיוא ןערהָאּפוצ ןעמוק טסעוו וד ,אי

 0 ...ךיז ןעהעגאב

 ןעצנַאג ןיימ גיטרעפ ןיב ךיא .גיצרעהטרַאה ךָאד זיא סָאד ,ַאננַא ---

 ע ...ןעבעגוצּפָא ןעבעל
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 .טרעהעג טַינ םהיא סָאה איז רעבָא
 ךיא .ןערהַאפ ךיוא ךיא לעװ ,עװקסָאמ ןייק ןערהָאפ טסעוו וד בוא ---

 .ןעמַאזוצ ןעבעל רעדָא ,ןהעגוצ ךיז ןעזומ רימ רעדעווטנע .ןעביילב טינ ָאד ?לעוװ
 רעבָא .גנַאלרעפ ךיא סָאװ סעלַא זיא סָאד זַא ,רעבָא ךָאד טסייוו וד --

 . ןערהיפוצסיוא סָאד םוא
 ןָאק ךיא זַא ,העז ךיא .ןעביירשנָא םהיא לעוו ךיא ? טג ַא ןעמ ףרַאד --

 .אווקסָאמ ןייק ןערהָאפ ריד טימ לע ךיא רעבָא ...ןעכעל טינ ױזַא
 שניוו ךיא .ןעשַארטס ןעלעוו טימרעד ךימ טסלָאװ וד יוװ יױזַא סעּפע --

 /ןעדייש טינ ,ןעמַאזוצ ריד טימ גידנעטש ןייז וצ איוו קרַאטש ױזַא טינ ךַאז ןייק
 .יקסנָארוו טנָאזעג נירנעלכיימש טָאה -- ריד טימ ךיז

 ,ןהָאטעג ץנאלנ ַא קילּב רעטלַאק ַא זיולב טינ טָאה ןעגיוא ענייז ןיא רעבָא
 .ןעשנעמ ןעטגלאפרעפ ַא ןופ קילב רעד ךיוא רָאנ

 ןייז ןעפָארטעג גיטכיר טָאה ןוא קילב ןעניזָאד םעד ןעהעזענ טָאה איז |
 ןייז טדערעג טָאה "! קילגנוא ןַא סע זיא ןַאד ,ױזַא זיא סָאד ביוא , .גנוטיידעב
 . םהיא טָאה איז רעבָא ,קורדנייא רעלַאטנעמָאמ א זיולב ןעוועג זיא סָאד .קילב

 .ןעסענרעפ טינ ?הָאמ ןייק ןיוש
 טג ַא םֶהיא ןופ גידנעטעּב ,ףעירב א ןַאמ םעד ןעבירשעגנָא טָאה ַאננַא

 עװקסָאמ ןייק ןערהָאפעגקעװַא ןיקסנָארוװו טימ איז זיא ,רעבמעווָאנ עדנע ןוא
 .רעפטנע ןַא ףיוא טרַאוװעג ןעבָאה ןּוא -
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 =. .לייחט רעטעביז

,1 

 סע .עװקסָאמ ןיא ןענהָאוװ סניוועל איד איו טַאנָאמ .רעטירד רעד ןיוש
 -ערסיוא רעטסגיטכיר רעד טיול ןעוו ,ןימרעט רעד ןעגנַאגעגרעבירַא:גנאל ןיוש זיא ||

 טפרַאהעג ןיוש יטיק טָאה ,םיקסע עניזָאד איד ןעסייוו עכלעוו ,ןעשנעמ ןופ גנונעכ

 ןעוועג גיטנעק טינ רָאג זיא סע ןוא ,ןעגָארטעג ץלַא ךָאנ טָאה איז ןוא ; ןעריובעג
 יא .קיהוצ..טַאנָאמ ייווצ מימ .סְלַא רעטנעהענ ןייז טציא לָאז טיוצ איד זַא סעּפע = |

 ךָאנ רעדנוזעב ןוא ,רעטומ איד יא .,יללאד.יא .,ןירעשוקַא .איד יא ,רָאטקָאד רעד = |
 סע סָאװ סָאד ןעגעוו דחּפ ןהֶא ןהָאט טכַארט ַא טנַאקעג טינ טָאה רעכלעוו ,ןיוועל

 רונ טָאה יטיק ןייא ; גידלודעגנוא .ןערעוו וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ,טהעטשרָאפעב -

 8 יא יש טא בי א : .,ךילקילג ןוא גיהור ךיז טלהיפעג -
 ַא ןערָאבעג .טרעוו רהיא ןיא זַא  ,טסואוועב ןעוועג רהָאלק טציא זיא איז

 . רהיא רַאפ זייוולייהט זיא רעכלעוו ,ןעגיטפנוקוצ םעד וצ עכעיל ןופ ?להיפעג רעיינ
 ךיז טרעהעגנוצ ןענינעגרעפ טימ טָאה איז ןוא דניק סעניטרעוונעגעג ַא ןעוועג ןיוש
 ןופ לייהט ַא גידנעטש ןעוועג טינ ןיוש טציא זיא רע .להיפענ ןעגיזָאד םעד וצ

 -באנוא ,ןעבעל םענעגייא ןיא ךיוא טבעלעג לָאמ סעכנַאמ ןיוש טָאה רונ ,רהיא
 -רעד ןיא רעבָא ,ןעצרעמש טכַאזרוארעפ טּפָא סָאד טָאה רהיא ,רהיא ןופ גיגנעה
 ,החמש רעיינ רערַאברעדנָאז רעד ןופ ןעכַאל טלָאװעג רהיא ךיז טָאה טייצ רעבלעז

 עלַא ןוא רהיא ןעבעל טציא ןעוועג ןענייז ,טבעילעג טָאה איז ןעמעוו ,עלַא
 ךַאז ןייא .רהיא םורא ןעגנַאגעגמורא יוזא ןענייז ,רהיא וצ טונ ױזַא ןעוועג ןענייז

 ,רעגיבלעזרעד טינ זיא ןאמ רעד סָאװ זיא ןָאהטעג גנַאב רונ טָאה רהיא סָאוו
 ,דנַאל וצ גידנעייז ןעוועג זיא רע איוו ןוא ןעהעז וצ טבעילעג םהיא טָאה איז איו

 ןָאט ןעכילדניירפטסאג ןוא ןעדלימ ,ןעגיהור ןייז טאהעגנ בעיל טָאה איז
 ףיוא גידנעטש ןוא גיהורנוא ןעוועג גידנעטש רע זיא רעבָא טדָאטש ןיא ,דנאל וצ

 -ירעש םהיא טעוװ רעצימיא זַא ,ןעבָאה ארומ דימת טלָאװ רע איוו ױזַא ,.אווז רעד

 זעהעזעג טָאה איז .ןערעוו טגידעשעג סעּפע איז טעװ רעמָאט ךילכעזטּפיױה ןוא ןעג

 ?הָאמ סכנַאמ .זיא רע סָאװ סָאד טינ ,רעכילקריוו רעד טינ סעּפע רע זיא ָאד זַא

 ךיז ןָאק רע סָאו ראפ ןעצרַאה ןיא ךיז ייב עפריוורָאפ ןעכַאמ םהיא איז טגעלפ
 ,ןעהעזנייא ,טרהעקרַאפ ,איז טגעלפ ?להָאמ סעכנַאמ ןוא ,טדָאטש ןיא ןעבעלנייא טינ

 ןעמ זַא ױזַא טדָאטש ןיא ךדיז ןענדרַאוצנייא ךילגעמ טינ רָאנ עקַאט זיא סע זַא

 | | .ןייז ןעדעירפוצ ןענַאק לָאז
 ןעטרָאק ןיא ?טדָאטש ןיא ָאד ןָאהט טלָאזעג רע טָאה סָאװ ,ךילקריוו ןוא

 עכלעזַא ,טײלסנַאמ עבילהערפ איד טימ .טינ רע טרהָאפ בולק ןיא .טינ רע טלעיּפש
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 ..,טסייה סָאד סָאװ טסואוועג טוג וצ רע טָאה ,ךיז ןערהיפוצמורַא ,יקסנאלבא איו

 קערש ןהֶא טָאה איז ןוא .ןיהואוו ןערהָאפ ךאנרעד ןוא ןעפיוז ןעסייהעג טָאה סָאד
 ..עלעפ עכלעזַא ןיא ןערהַאפ טײלטנַאמ ןיהואוו ,ןָאהט טכארט ַא טנָאקעג טינ
  ּףרַאד םעד בעילוצ זַא ,טסואוועג ךָאד טָאה איז רעבָא ?טפאשלעזעג ןיא ןערהָאפ
 טָאה סָאד ןוא ,ןעיורט עגנוי טימ ןעגניירברעפ וצ ןענינעגרעפ םעד ןעכבָאה ןעמ
  "םעווש ערהיא טימ ,רהיא טימ ןיוה ןיא ןעציז .ןעשניוו טנָאקעג טינ ךָאד איז
 טינ ןעלָאז סע ךילהערפ ןוא םהענעגנַא איו רעבָא :ןעמַאמ רהיא טימ ןוא רעט
  םנייא ןופ גנולַאהרעדיו א ץלַא ךָאד זויא סָאד רעבָא ,ןעכערּפשעג עכלעזַא ןייז
 םהיא טביילב עשזיסָאװ .גילייווגנַאל ןייז סָאד ףרַאד םהיא ןוא עגיבלעזסָאד ןוא
 וצ סָאד ךיוא טפורּפעג ךיז טָאה רע ?קרעוו ןייז ןעביירש ןעצע:טרָאפ ?ןהָאט וצ
 טשינ רָאג טוהט רע רהעמ טָאװ זַא ,סולש םוצ ןעמוקעג זיא רע רעֹּבָא .ןהָאט

 טדערעג לעיפוצ ָאד רע טָאה ךוב ןייז ןעגעוו ןוא ,םהיא טביילב טיײברַא רהעמ ץלַא
 טּפיוה םעד ןיוש ןערָאלרעפ רע טָאה םורַאד ןוא ,ןעשנעמ טימ טריטוקסיד ןוא
 | ,םהיא ןיא סערעטניא

 ;ןעבעל ןעשיטָאטש םעד ןיא ייז ראפ ןעוועג ןיולב זיא ךַאז עמונ ןייא
 . ועדנעטשמוא איד סָאװ ,ראפרעד וצ .טגירקענ טינ ?הָאמ ןייק ָאד ךיז ןעבָאה ייז
 -*עגנָא עדייב ןעבָאה ייז סָאװ רַאפרעד .טכיילעיפ רעדָא ,ערעדנַא ןענייז טדָאטש ןיא
  ףיז ייז ןעבָאה אווקסָאמ ןיא ,רעניטפנינרעפ ןוא רעגיטכיזרָאפ ןייז וצ ןעביוה
 טאהעג ארומ ױזַא ןעבָאה ייֵז ?הָאוובֶא ,טגירקעג טינ טכוורעפייא סיוא רעבָא
 .טדָאטש ןיא ןעביילקרעביִרַא טפרַאדעג ךיז ןעבָאה ייז ןעוו ,רַאפרעד

 סינגייארע עניטכיוו רחעז א טריסַאּפ רַאגָאז טָאה טכיזניה רעד ןיא ןוא
 - .ץיקסנָארוװ טימ גנונגעגעב ט'יטיק ךילמענ ןוא ,ןערייב ייז רַאפ

 ֿלעוו ,אנווָאסיראב איֹרַאמ ,רעטומ-ףיוט ס'יטיק ,ןיטסריפ עקניטלַא איד!
 איז איו שרעדנא טינ ןעשנואוועג טָאה ,טבעילעג קרַאטש רהעו ן'יטיק טָאה עכ
 ערהיא ןעקנַאדרעּפ וצ ןערהָאפעגסױא טינ ץענרע ןיא עכלעוו ,יטיק .ןעהעז וצ
 -הָאפעג ַאי רעטומ-פיוט רעטפאחנערהע ,רעטלַא רעד וצ רעבָא זיא ,ןעדנעטשמוא-

 | .ן'יקסנָארװ טימ טנענעגעב ךיז איז טָאה טרָאד ןוא .ףוזעב ַא םימ ןער
 ןעכַאמ ףרואוורָאפ טנַאקעג ךיו יטיק טָאה שינגעגעב רעגיזָאד רעד ייב |

 ןעוו םינּפ רהיא ןיא ןעטָארטעגסױרַא זיא טייקטיור עטנוב ַא סָאװ ,ןיירעד זיולב
 ןענייז עכלעוו ,ענעיצ ענעי טנעקרעד ןעטדיילקעג ליוויצ םעד ןיא טָאה איו
 /עגינייא ףיוא זיולב ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,טנאקעב ױזַא ןעוועג להָאמַא רהיא
 .איוו ,ןיקטנָארוװ טימ ןעדייר טגידנעעג טָאה רעטאפ רעד רעדייא ןוא .ןעדנוקעס
 ףיױא ןעקוק טנַאקעג טָאה ןוא ,ךיֹז וצ גידנעטשלאפ ןעמוקעג ןיוש זיא איו
 ןעפרַאד סָאד טלָאװ איז איוו ױזַא רָאנ ,גיטיונ ביוא םהיא טימ ןעדייר ,ןיקסנָארוװ
 זיא דךילכעזטּפיױוה ןוא ,אנווָאכיראב אירַאֿמ ,ןיטפריפ רעטלַא רעד טימ .ןןעדייר
 ױזַא זַא ,ןעמיטשנייא לָאז ןיילַא ןאמ רעד זַא ,ךיז ןעטלאה וצ יוזַא ןעגנולעג רחיא
 ענעהעזעגנוא ןייז ןעלהיפ טלָאװ איז איוו ױזַא ,ןעטלאה טפרַאדעג ךיז איז םָאה
 | | ,טייחנעזעוונא

 ;יהור רַאגָאז טָאה ,רעטרעוו רָאּפ ַא .ןעכַארּפשעג ןיקסנארוו טימ טָאה איז
 -.ןעלחַאוו ענילעדַא איד ןעגעוו ןעגנוקרעמעב טכאמעג טָאה רע ןעוו ,טלעכיימשעג
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 רהעמ ןיוש טָאה ןוא ןיטסריפ רעד וצ טרהעקעגבָא דלַאב ךיז טָאה איז רעבָא
 ןיא איז .דעישבַא ןעמונעג טינ טָאה רע ןענַאװ זיב טקוקענ טינ םהיא ףיוא
 -עוו טגָאזעג טשינרָאג רָאפעב רהיא טָאה רע סָאװ ,רעטאפ םעד ןעוועג רַאכקנַאד
 ;נוטלַאה ןייז ןופ ןעהעזעג טָאה איז רעבָא .ןיקסנָארוװו טימ שינגעגעב רעד ןענ
 ןעװעג ויא רע זַא ,זיוה סניטסריפ איד ןעזָאלרעּפ ןעבָאה ייז איוו םעד ךָאנ
 .ךיז ןופ ןעדעירפוצ ןעוועג ךיוא ןיילַא זיא איז .רהיא ןופ ןעדעירפוצ רהעז

 טָאה איז ןעוו ,ןערָאװעג טיור רהיא ןופ רעקרַאטש ךס ַא זיא ןיוועל

 .שינגעגעב רעגיזָאד רעד ןעגעוו טלהעצרעד ךָאנרעד םהיא
 טָאה -- ןעוועג טינ ייברעד טסיב אוד סָאוװ רהעז .טפירדרעפ ךימ ---

 ;רעמיצ ןיא השעמ תעשב ןעוועג טינ טסיב אוד סָאװ סָאד טינ -- טגָאזעג איִז
 אוד ןעוו ,ןייז וצ ףרַאד סע איוו ךיז ןעטלָאה טנָאקעג טינ רעכיז טלָאװ ךיא !

 טקוקעגניירַא טינ טסָאה אוד סָאװ ,טסירדרעפ ךימ רונ .ייברעד ןעוועג טסלָאיו
 | ,לעטלעּפש ַא ןיא

 -עג ןיא איז ןַא ,ןעניוועל טגָאזעג ןעבָאה ןעגיוא עכילטייהראוו ערהיא
 .ןערָאװעג טיור זיא איז סָאװ ,היורעד גידנעקוק טינ ןוא ךיז טימ ןערעירפוצ ןעוו

 -עב ךיילג ןעגעווטסעד ןופ ךיז רע טָאה ,טלהעצרעד םהיא סָאד טָאה איז ןעוו
 ךילשנעגייא טָאה איז סָאװ ,ןעגערפוצסיוא איז ןעביוהעגנָא .טָאה ןוא טגיהור
 ןרעג רהעז וזיא רע זַא טגָאזעג טָאה ןוא ןערָאװעג רעטנומ זיא רע .טשניוועג
 איוו ןוא ,ןעוועג זיא רע איוו שירַאנ ױזַא ןייז טינ רהעמ ןייש רע טעוװ טציא ןוא
 םֵא ןייז םהיא וצ רע טעװ רעדיוו ןיקסנָארװ טימ ןענענעגעב רונ ךיז טעװ רע

 .ןעטסכילדניירפ
 ,שנעמ 8 ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןעקנייד וצ שינעמוקבָא ַאזַא זיא סע --

 טנָאזעג טָאה --- ךיז ןענעגעגעב וצ רעווש זיא סע ןעכלעוו טימ ,אנוש ַא טעמכ

 .ןרעג רהעז ןיב ךיא --- ןיוועל

5 

 טגָאזעג םהיא טָאה -- ס'ליִאב איד ןעכוזעב ןיירַא ךָאד רהָאפ ָאט --

 טָאה רע רעדייא רהוא ףלע םוא רעמיצ ןיא רהיא וצ ןיירַא זיא רע ןעוו ,יטיק
 רעד ,בולק ןיא ןעסע אוד טפעוו גַאטימ זַא סייוו ךיא --- זיוה סָאד ןעזָאלרעפ

 - -רָאפ ןעצנַאג םעד ןהָאט אוה טסעוו סָאװ ןוא .ןעבירשרעפ ןי'ש .ךיד טָאה ַאּפַאּפ
 ְפ נַאטימ

 טרעפטנעעג טָאה -- ןעווָאסאוואטאק וצ ןהעגניירַא רונ לע ךיא ---

 | | .ןיוועל
 ? הירפ ױזַא סעּפע סָאװ ראפ ---
 ,ןעוארטעמ טימ ךימ ןעכַאמ וצ טנאקעב ןעכָארּפשרעּפ רימ טָאה רע--

 ַא ךָאד זיא רע ,קרעו ןיימ ןעגעוו ןהָאט סעומש ַא םהיא טימ טלעוועג בָאה ךיא

 .ןיוועל טגָאזעג טָאה -- רעטרהעלעג רעגרובסרעטעּפ רעטסואוועב)
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 ךָאנרעד ןוא ,ונ ?טביולעג ױזַא לעקיטרַא ןייז אוד טסָאה סָאד ,ַאי --
 ,יטיק טגערפענ טָאה --- ? ןיהואוו

 סרעטסעווש ןיימ ןעגעוו ןעפיולניירַא לעוו ,ןייז ןָאק ,טכירעג ןיא --
 | .ןעטייהנעגעלעגנַא

 .ןָאהטעג גערפ א איז טָאה -- ? טרעצנָאק ןפיוא ןוא ---

 ? ןערהָאפ ןיילַא ךיא לעװ סָאוװ ,ונ --

 -ניא סָאד ...ןעכַאז עיינ טציא ףיוא ןעמ טרהיפ טרָאד ;רהָאּפ ,,ןיינ ---|
 .ץַאלּפ ןייד ףיוא ןערהָאפעג רהעז טלָאװ ךיא .ךיד ךָאד טריסערעט

 ןערעוו רהָאוװעג םייח ַא ןערהָאפוצ גַאטימרָאפ ךיא לעװ ,סלאפנעדעי --
 | / ,רעגייז ןפיוא גידנעקוק טגָאזעג רע טָאה --

 -בִא ןענָאק ךיילג טסלָאז אוד זַא ,קָאר ןעצרַאווש םעד ןָא ךָאד הוט --- |
 | ,ליִאב ןיפערג רעד ךוזעב ַא ןעטַאטש

 ? גיטכיוו טגנידעבנוא סָאד זיא ---
 אוד ןעוו ,ךיד סע טסָאק סָאװ ,ונ .זנוא ייב ןעוועג זיא רע !סיוועג ,ךַא ---

 -עוו ןעגעוו ןעדייר טסעוװ ,עלייוו ַא ןעצעז ךיז טסעוו ?ןהעגניירַא ייז וצ טסעוװ
 .קעוַא טסעוו ןוא ןהעטשפיוא טסעוו ,רעט

 -בִא יױזַא ןופרעד ךיז בָאה ךיא ,ןעביולג טינ ךָאד רימ טסעוװ אוד ,ונ --
 -קריוו ,סיוא סָאד טהעז איו .ןיילַא ךיז רַאפ טושּפ ךיז םהעש ךיא ןַא ,טנהעוועג
 ןוא ייז טרעטש ,סָאװרַאפ א ןהֶא טציז ,ךיז טצעז ,שנעמ רעדמערפ ַא טמוק ? ךיל
 .ןופרעד סָאװ ןוא ,טינ ןעצונ ןייק ךיז גניירב

 | .טכאלוצ ךיז טָאה יטיק
 ךָאנ טסיב אוד ןעוו ,ןעטיזיוו ןעטַאטשבָא ךָאד טסגעלפ אוד רעבָא --

 .טגָאזעג איז טָאה --- ? רוחב ַא ןעוועג
 ןאיוו סעּפע ןעוועג רעמיא רעבָא רימ זיא סע ,ןעטַאטשבָא געלפ ךיא ---

 טלָאװ ךיא ,טציא טדער רעװ ןוא ,ןעגַאלּפ ראפרעד ךימ טלָאװ ןעסיוועג רעד
 .טיזיו אזא ןעראּפשרעפ ןוא ןעסעגענ טינ גַאטימ ןייק געט ייווצ טשרעבעיל
 ;ןעגידיילעב ךיז ןעפראד ייז ךִיז טכוד רימ זַא ,םהענעגנַאנוא ױזַא סָאד זיא רימ
 ?סָאװ בעילוצ טינ טָאה רע ןעוו ,ןיירַא טלעוו רעד ןיא םתס שנעמ ַא טמוק סָאװ וצ

 -נָא טָאה איז ןוא --- טרהעקרַאפ .ןעגידיילעב טינ ךיז ןעלעוו ייז ,ןייג ---
 | ,ךָאד רהאפ ,עידַא ,ונ --- דנַאה ןייז ןעמונעג

 ,ןהעגסיורא טלָאװעג ןיוש טָאה ןוא דנאה רהיא ןָאהטעג שוק א טָאה רע
 הי .טלעטשעגבא םהיא טָאה איז ןעוו

 ?לעבור גיצפנופ ןעצנַאג ןיא ןעביילב רימ ייב זא ,אוד טסייוו ,איטסָאק |
 -הענ ןוא קנאב ןיא ןערוהָאפניײרא לעװ ךיא ,ןעכאמ ןעמ ןַאק סָאװ ,ונ --

 ,טייהנעדעירפוצנוא ןופ קורדסיוא ןא םימ טגָאזעג רע טָאה -- ? לעיפיוו .ןעמ
 | .םהיא ןיא טנאקעב ןעוועג זיא רהיא סָאװ

 רימָאל -- דנאה ן'ראפ ןעטלַאהעג םהיא טָאה איז --- טראוו ,ןייג --
 ,ךאז ןייק ראפ רעביא טינ ךיז טכוד להָאצ ךיא .סָאד טגיהורנואעב ךימ ,ןעדייר
 .יוזא טינ רימ ןעהוט סעּפע .טסילפוצ דלעג סָאד ןוא
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 גידנעקוק ןוא ךיז גירנעטסוהבָא טגָאזעג רע טָאה -- טינ ןיימ ךיא --
 | .ןרעטש ןרעטנוא ןופ רחיא ףיוא

 ןייז ןופ ןעכייצ א ןעוועג זיא סָאד .ךיז ןעטסווהבִא ןייז טסואוועג טָאה איז
 ךילקריוו זיא רע .ןיילא ךיז ןופ רונ רהיא ןופ טינ ,טייהנעדעירפוצנוא רעקרַאטש
 ,טעדנעוושרעפ טרעוו דלעג לעיפוצ סָאוװ ,ןופרעד טינ רעבָא ,ןעדעירפוצנוא ןעוועג

 -ראפ ןעלעוו טלָאװ רע סָאװ ,ךאז א ןענעוו םהיא טנַאמרעד ןעמ סָאװ ןופרעד רוג

 י .ןעסענ
 / ןעמהענ ןוא ץייוו איד ןעפיוקרעפ ןעוואלאקאס ןעסייהעג בָאה ךיא ---

 | .ןייז ןיוש דלענ טעוו טלאפנעדעי .להימ ן'ראפ סיוארָאפ
 ...לעיפוצ קעווא טהעג ןיימענלא ןיא זא ,ארומ בָאה ךיא רעבָא ,ןיינ --

 -רעדעיוו רע טָאה -- ןָא טינ ךיז טביוה סע ; ןָא טינ ךיז טביוה סע --

 ..על'המשנ ןיימ ,עידא ,ונ -- טלָאה
 טגלָאפעג בָאה ךיא סָאװ ,לָאמ עכנַאמ טסירדרעפ ךימ ,ךילקריוו ,ןיינ ---

 ןעמעלא ךייא ּךָאד ךיא בָאה ָאד ןוא ! דנאל וצ ןעוועג טלָאװ טוג איוו .ןעמַאמ איד
 .רימ ןעדנעוושרעפ דלעג ןוא ,טרעטַאמרעפ

 ןעפָארטעג טינ רימ להָאמ ןייק ךָאנ טָאה סע .ןָא טינ ךיז טביוה סע --
 -עב ןעוועג טלָאװ סע זא ,ןעגָאז זיא טינ ןעוו לָאז ךיא זא ,טארייהעג בָאה ךיא טניז
 | ...זיא סע איוו שרעדנא ןייז לָאז סע רעס

 .ןעגיוא איד ןיא םהיא גידנעקוקניירא טגָאזעג איז טָאה -- ? תמא --
 -סיורט טלָאװעג איז טָאה רע סָאװ םעד תמחמ טינ טגָאזעג סָאד טָאה רע

 רע טָאה, ןעגיוא עכילטייהרחאוו ,עדלימ ערהיא ןעהעזועד טָאה רע ןעוו רונ .ןעמ

 טנַאמרעד ךיז טָאה רע ןוא .עגיבלעזסָאד ןעצרַאה ןעצנאג ןופ טלָאהרעדיװ ןיוש

 .ןעכיג ןיא טראוורע ייז סָאװ
 -נעמהעננָא טלעמרומעג רע טָאה -- ? אוד טטלהיפ איוו ? ןעכיג ןיא ---

 .דנעה עדייב ערהיא ניר

 ןיוש בָאה ךיא זא ,םעד ןעגעוו טכארטעגנ ןיוש לעיפ יוזא בָאה ךיא -- |

 - .טינ סייוו ךיא ןוא טינ טכַארט ךיא ; ןעטכַארט טרעהענפיוא ןעצנַאנ ןיא טציא

 | ? טינ ךיז טכקערש אוד ןוא ---
 .ןהָאטעג ךאל ַא טָאה איז
 .טגָאזעג איו טָאה -- טינ ןעּפָארט ןייק ---
 .ןעוָאסאווָאטאק ייב ןייז ךיא לעװ ,סָאװ ביוא זיא ---

 ןערהָאפ לעװ ךיא .טינ ראג טכארט ,ןייז טינ ךאז ןייק טעוו סע ,ןיינ --

  ראפ .ץיללאד וצ ןערהָאּפרעּפ ןעלעוו רימ .ןערעיצאטש ראוולוב ן'פיוא אּמַאּפ טימ

 -רענוא ךָאד טרעוו עגאל סיללאד ,טסייוו אוד ! אי ,ךא .ךיד ךיא טראוורע גָאטימ

 ריס .טינ איז טָאה דלעג ןייק ,ןעדלוש ןיא םורא ןוא םורא זיא איז ?ךילגערט

 ןעפורעג איז טָאה יוזא) ןעינעסרא טימ טדערעגכרוד ַאמַאמ טימ ןעטכענ ןעבָאה

 ' ףיוא ןעזָאלפיורא םהיא טימ ךיד ןעסָאלשעב ןעבָאה רימ ןוא (ווָאװל רענַאװש רהיא

 ןעגעוו ןעמ רָאט ַאּפַאּפ םעד טיס .ךילנעמנוא טולָאסבַא ךָאד זיא סָאד .ן'אוויטכ

 / .רע ןוא אוד ביוא רעבָא ...ןעדייר טינ םעד
 .ןיוועל טגָאזעג טָאה + - ? ןעכצמ םהיא טימ רימ ןענָאק סָאװ ,ונ ---
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 םהיא טימ ךיז דייר ,ןעינעפרא ייב ןייז טסעוװ אוד ןעוו ,ךֵאד רענָא --
 .ןעטַאלשעב ןעבָאה רימ סָאװ ןענָאז ןיוש ריד טעװ רע .ּךרוד

 .גימיטשנייא סעלא ןיא סיוארָאפ ןיוש ףךיא ןיב ןעינעסרא טימ ,ונ --
 -חָאפ וצ ןעסילשעב ןיוש לעוו ךיא ביוא ,אי .ןערהָאפראפ םהיא וצ לעוװ ךיא ,טוג
 ,עידא ,ונ .ילַאטַאנ טימ ןערהָאפ עקאט ךיא לעװ טרעצנָאק ן'פיוא ןער

 -נאנוא ןעוועג ןעניוועל זיא דלעג ןעגעוו סנהָאמרעד םהיא טָאה יטיק ןעוו |
 ןיא םהיא ייב סָאװ ,םעד ןעגעוו ןעקנייד טכַאמעג םהיא טָאה סָאד לייוו ,םהענעג
 טציא .עלייוו א ףיוא ןעוועג רונ זיא סָאד רעבָא .ןעננאגעגסיוא קנאב ןיא דלעג סָאד
 עמ טימ טפאשטנאקעב רעדנעהעטשרַאפעב ןייז ןעגעוו ןיולב טכארטעג טָאה ןוא ןעסענראפ ןעצנַאג ןיא םעד ןעגעוו ןיוש רע טָאה ןעוואסאוואטאק וצ גידנערהָאפ
 .ןעווארט
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 -עגפיונוצ רעדיוו ןיוועל ףיז זיא אווקסאמ ןיא ןייז להָאמ ןעגיזָאד םעד ןיא
 -אק רָאסעּפָארּפ ,טעטיזרעווינוא ןיא רבח םענעזעוועג ןייז טימ רעטנהענ ןעמוק
 .טאהעג הנותח טָאה רע טניז ןעהעזעג טינ ךיז טָאה רע ןעכלעוו טימ ,וואכאוואט
 ןופ טייקכאפנייא ןוא טייקרהָאלק רעד טימ בעיל ןעוועג םהיא זיא וואסאווַאטַאק
 -טלעוו ערהַאלק סוואקאוואטאק זא ,טקניידעג טָאה ןיוועל .גנואיושנא-טלעוו ןייז
 -עג רעבָא טָאה וואסאוואטאק } רוטַאנ רעטצנערגעב ןייז ןופ סמוק גנואיושנא
 -םיד גונעג טינ זיא חמ ןייז סָאװ ,ןופרעד טמוק טייקשינָאלנוא סניוועל זַא ,טקנייד
 ןוא טייקרהָאלק וואסאוואטאק םהענעגנא ןעוועג זיא ןיוועל רעבָא ; טרינילּפיצ
 וצ טבעילעג ראפרעד ןעבָאה ייז .טייקרינילּפיצסיד טינ סניוועל ןעוואסאוואטאק
 .ןעריטוקסיד ןוא ךיז ןענעגעגעב

 ענייז ןופ רעצעלּפ ענינייא ןעוואסאוואטאק ראפ ןעזעלעג טָאה ןיוועל
 .-על גידנעמפערט ,ןעטכענ ןוא .ןערָאװעג ןעלעפעג םהיא ןענייז ייז ןוא ןעטפירש
 רעטסואוועב רעד זא ,טגָאזעג םהיא רע טָאה ,עיצקעל רעכילטנעפע ןא ףיוא ןעניוו
 ,ןערָאװעג ןעלעפעג רחעז ןעניוועל זיא סע לעקיטרַא סעמעוו ,ווארטעמ רעטרהעלעג
 ,סָאד ןיא טריסערעטניארַאפ רהעז ךיז טָאה ןוא אווקסָאמ ןיא טציא ךיז םגיפעג
 זוארטעמ זא ; קרעוו סניוועל ןעגעוו ןעבעגעגרעביא םהיא טָאה וואסאוואטאק סָאװ
 םהיא טימ ןייז ןרעג רהעז טעװ ןוא ףלע רעגייז א ןייז ןענרָאמ םהיא ייב םעוו
 | .ךיז ןענאקעב וצ

 טָאה --- ןעהעז יצ םהענעגנא זיא סָאד ,ןעדעישטנע ךיז טרעסעב רהיא --
 -וקא ןעמוק סָאד לָאז רע זא ,ןייז טינ ןָאק סע : טכארט ךיא ןוא טגנילק ןעמ רעה ףיא --- רעמיצ-טסַאג םעניילק םעד ןיא ךיז ייב ןעניוועל טנעגעגעב וואסאוואטַאק
 רעמּפמעק ? סעצראגָאנראשט איד ןענייז איוו ,ונ .טייצ רעטמיטשעב רעד ןיא טָאר
 ,טרובעג ןופ
 .ןיוועפ ןהָאטעג גערפ א טָאה ---? זיא סָאװ -- ===
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 .ןוא ,ןעגנודלעמ עטצעל איד ןעבעגענרעביא םהיא טָאה וואסאוואטַאק
 טינ א ראפ טלעטשעגרָאפ םהיא רע טָאה ,טעניבַאק ןיא םהיא טימ גידנעהעגניירא |

 זיא סָאד .ןעהעזסיוא ןעמהענעגנא רהעז ןופ ןאמ ןעטיובעג-טסעפ ,ןעגיסקיוועג
 ווָארטעמ .קיטילָאּפ ןעגעוו סעומש א ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע .ווארטעמ ןעוועג
 טָאה רסיק רעד סָאװ ,עלעווק ערעכיז א ןופ טרעהעג טָאה רע וא ,טלהעצרעד טָאה
 סָאװ טלהעצרעד טָאה װאסאוואטַאק ןוא .ןערָאטסינימ איד ןופ םענייא טגָאזעג
 -ענ שרעדנא ץנַאג רָאג סָאה רסיק רעד זא ,רעכיז ףיוא ךיוא ,טרעהעג טָאה רע
 סָאד יא ,ענייא סָאד יא זא ,סניוזא סעּפע ןעטכַארטוצוצ טכוזעג טָאה ןיוועל ,טגָאז
 רעד טגידנעעג ךיז טָאה טימרעד ןוא ,טגָאזעג רסיק רעד רשפא טָאה ערעדנַא
 .דנַאטשנעגעג םעד ןעגעוו סעומש

 -ַאנ איד ןענעוו ךוב ןעצנאג א טעמכ ןעבירשעגנָא סע טָאה רע טָא ,אי---
 -- טפאשהטריוודנאל רעד וצ גוצעב ןיא רעמייברא םעד ןופ ןעדנעטשמוא עכילריט

 - ןיא רימ רונ ,ןיירעד ססילַאיצעּפס ןייק טינ ןיב ךיא --- ואקאווַאטַאק טגָאזעג טָאה
 -שנעמ איד טינ טכארטעב רע סָאװ ,רעשרָאפ-רוטַאנ א סלא ,ןערָאוװעג ןעלעפעג
 -רַאֿפ רונ ,עצעזעג עשינָאלָאאז ןופ בלַאהרעסיוא טהעטש סָאװ סעּפע איוו טייה
 -נעהבא רעניזָאד רעד ןיא ןוא הביבס רעד ןופ טייקגיגנעהבָא ןייז טהעז רע ,טרהעק
 .גנולקיווטנע רעד ןופ עצעזעג איד ןעניפעג וצ רע טכוז טייקגיג

 .ווָארטעמ ןעפורעגבָא ךיז טָאה -- טנַאסערעטניא רהעז זיא סָאד --

 -טריוודנאל ןעגעוו ךוב א ךילטנעגייא ךיא בָאה ןעביירש ןעבייהעגנָא ---
 -רא םעד ,טפאשהטריוודנאל ןופ לעטימ טּפיוה םעד גידנעלדנַאהעב רעבָא ,טפַאש

 | ןעמוקעג גידנעלעוו טינ ךיא ןיב --- גידנערעוו טיור ןיוועל טגָאזעג טָאה -- רעטייב

 .עטעטראוורענוא ץנַאג ןעגנורהיפסיוא וצ
 -דנַאטש ןייז ןערהעלקרע וצ גיטכיזרַאפ ןעביוהעגנָא טָאה ןיוועל ןוא

 -עג גנולדנַאהבָא ןא ןעבעירשעגנָא טָאה ווארטעמ זא ,טסואוועג טָאה רע .טקנופ
 רעבָא טָאה רע ; ערהעל רעשימָאנָאקע-שיטילַאּפ רענעמונעגנָא ןיימעגלא .רעד ןעג
 ןייז טימ עיהטַאּפמיס םזיא ןופ ןעטראוורע ןָאק רע סייוו איוו ףיוא טסואוועג טינ

 | | ,קילב םעיינ
 םער ןופ ןעטפַאשנעגייא ערעדנוזעב איד רהיא טניפעג סָאװ ןיא רעבָא --

 -ייא עשיגָאלאאז ענייז ןיא --- ווָארטעמ טגערפעג טָאה -- ? רעטייברא ןעשיסור
 רעטייברא רעשיסור רעד עכלעוו ןיא ,ןערנעטשמוא איד ןיא רעדָא ןעטפַאשנעג

 ? ךיז טניפעג -
 זיא רע סָאװ טימ סעּפע ענארפ רעגיזָאד רעד ןופ ןיוש ןעהעזעג טָאה ןיוועל

 זא ,קנַאדעג ןייז ןערהעלקרע סצעזעגטרַאפ טָאה רע רעבָא .ןענַאטשרעּפנייא טינ
 וצ םוא ןוא .דרע רעד ףיוא קילב רעדנוזעב א רָאג טָאה רעטייברא רעשיסור רעד

 -יימ ןייז טיול זא ,ןעגיילוצ וצ טלייאעג ךיז רע טָאה ,טקנוּפדנַאטש ןייז ןעזייוועב
 -טסואוועב ןייז ןופ קלָאפ ןעשיסור םעד ןופ קילב רעגיזָאד רעד סיורא טנלאפ ,גנונ
 .סעקערטש עטרעקלעפעב טינ ,ערעייהעגנוא ןעצעזעב וצ ןעפורעב זיא רע זא ,ןייז

 ,חרזמ ןיא דנאל
 עסילש ןעהיצ יו ןעמ ןעוו ,ן'תועט ןיא ןעלַאפניירַא וצ טכייל זיא סע --

 -ָאלשרעביא ווארטעמ טגָאזעג טָאה --- קלָאפ א ןופ ףורעב םעניימענלא םעד ןעגעוו
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 ןעגנייהבָא להָאמ עלא טעװ רעטייברא םעד ןֹופ דנַאטשוצ רעד -- ןעניוועק גידנעג
 .לאטיּטַאק םוצ ןוא דרע רעד וצ גנוהיצעב ןייז ןופ

 -טעמ טָאה טקנוּפרנַאטש ןייז ןעגָאזרעד ןעניוועל ןיוש גידנעזָאל טינ ןוא
 .ערהעל ענענייא ןייז ןערהעלקרע וצ ןעביוהעגנָא וואר

 ,ערהעל סווארטעמ ןופ טייקרעדנוזעב איד ןענַאטשעב זיא סע סאוו ןיא
 -רעפ וצ טכוזעג טינ רָאנ טָאה רע לייוו ראפרעד ,ןענַאטשרעּפ טינ ןיוועל טָאה
 ףיוא טקוקעג טָאה ,ערעדנא יו יוזא ךיוא ,ווָארטעמ זא ,ןעהעזעג טאה רע : ןהעטש
 . ,לאטיּטַאק ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ זיולב רעטייברא ןעשיסור םעד ןופ עגאל רעד
 טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,לעקיטרא ןייז ףיוא גידנעקוק טינ ,טנער ןוא ןיול-סטייברא
 טזומעג טָאה ןיילא רע להָאװבָא .ןעטסימָאנָאקע איד ןופ ערהעל איד ןעטירטשעגבָא
 דנאלסור ןופ ?ייהט רעטסערג רעד זיא סָאװ ,דנעגענ-חרזמ םעד ןיא זא ,ןעבעגוצ

 "ור רענינַאילימ-ניצכַא רעד ןופ ןיול-סטייברא רעד זא ,לונ א רָאג ךָאנ טנער זיא
 ךיז רַאֿפ הנויח ןעבָאה ייז סָאװ ,ןיירעד זיולב טהעטשעב גנורעקלעפעב רעשיס
 -ָארּפ ערַאטנעמעלע עמַאס איד ןיא זיולב טהעטשעב לַאטיּפַאק רעד זא ןוא ,ןיילא
 טקנוּפדנַאטש ןעניזָאד םעד ןופ זיולב רע טָאה ןעגעווטסעד ןופ ,ןעלטימ-סנָאיצקור

 איד טימ ןעוועג ןעדנַאטשרעפנייא טינ זיא רע םנה ,רעטייברא רעדעי טכַארטענ
 -סטייברא ןעגעוו עירָאעהט עיינ ענענייא ןייז טַאהעג טָאה ןוא ןעטסימַאנָאקע
 ,טרהעלקרע ןעניוועל סָאד טָאה רע איוו ,ןיול

 -יירטשבָא טפורּפעג גנאפנא ןופ טָאה ןוא טרעהעג גיליוונוא טָאה ןיוועל
 ענענייא ענייז ןעגָאזסיורא ןוא ןעוָארטעמ ןענָאלשרעביא טלָאװעג טָאה רע .ןעט
 ךיז טָאה רע .ןעדייר רעטייוו ןעווָארטעמ ןערָאּפשראפ ןיוש טלָאװ סָאװ ןעטכיזנא

 -עוו ייז זא ,ןעדעישרעפ יוזא ןענייז ןעטכיזנא ערעייז זא ,טנייצרעביא דלַאב רעבָא
 וצ טרעהענפיוא טָאה רע ןוא ,ןהעטשראפ טינ ?הָאמ ןייק ןעטייווצ םעד רענייא ןעל
 .טרעהעג זיולב טָאה ןוא ךיז ןערעּפמַאה

 -עטניא ןעוועג טינ רָאנ ןיוש טציא זיא םהיא סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ

 רע טָאה ןעגעווטסעד ןופ טרהעלקרע םהיא טָאה ווָארטעמ סָאװ ,סָאד טנאסער
 "עג ןעוועג זיא עבעילנעגייא ןייז .םהיא גידנערעה ,האנה טָאה רע זא ,טלהיפענ
 יוזא ןעירָאעהט ענייז םהיא טרהעלקרע שנעמ רעטרהעלעג אזא סָאװ ,טלעכיימש
 םעד סייוו ןיוועל זא ,ןעיורטרעפ אזַא טימ ןוא טייקמאזקרעמפיוא אזא טימ ,ןרעג
 ,גירנעסיוו טינ ,הטרעוו םענעגייא ןייז וצ ןעבירשענוצ סָאד טָאה רע .דנַאטשנענעג
 םעיינ ןעדעי טיס דנאטשנעגעג םעד ןעגעוו טדערעג ןרענ רהעז טָאה ווָארטעמ זא

 ןיא ןיילא םהיא סָאװ ,םעד רעביא טדערעג ןרעג ןיימעגלא ןיא טָאה ןוא ,ןעשנעמ
 . .ןעוועג רהָאלק גונעג טינ ךָאנ

 טנַאזעג טָאה -- ןעגיטעּפשרַאֿפ טינ ךיז ןעלָאז רימ ארומ בָאה ךיא ---
 טגידנעעג טָאה ווװָארטעמ איוו ךיילג רענייז ן'פיוא ניד'נהָאט קוק ַא ווָאסאוואטאק
 .גנוגיײלרַאד ןייז

 םוצ רעבאהבעיל ןופ טפַאשלעזעג רעד ןופ ננוציז ַא זיא טנייה ,אי ---
 טנַאזעג טָאה -- שטיטניווס רַאפ םואעליבוי ןענירהעי ניצפניפ ןופ ןעקניידנא

 -ַאװיא רטָאיּפ טימ רימ -- ענַארפ א סניוועל ףיוא גידנערעפטנע ,ווָאסאוואטאק
 א ןעזעל וצ ןעכָארּפשרעּפ בָאה ךיא .ןעבילקעג ןיהַא סָאד ךיז ןעבָאה שטיװָאנ
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 יַאזוצ ןערהָאפ רימָאל .עיגָאלָאַאז רעד ןיא טײברַא סרַאיליבוי םעד ןעגעוו רעיּפַאּפ

 יה | ,טנַאסערעטניא רהעז ,ןעמ
 טימ טרהָאפ -- ווארטעמ טגָאזעג טָאה -- טייצ ךילקריוו ןיוש זיא סע --

 .ערהָאפניירַא רימַאל ,ןעגאזטנע טינ ךיז טעוו רהיא ביוא ,טרָאד ןופ ןוא ,זנוא

 .קרעוו רעייא ןערעה טלעוועג ןרעג רהעז טלָאװ ךיא .רימ וצ

 ירַא רעבָא ,סעטגידנעעג ןייק טינ ךָאנ ךָאד זיא סָאד .ױזַא איוו ,ןיינ -- -

 .ןעמַאזוצ ךייא טימ ןרעג רהעז ךיא לעװ גנוציז רעד וצ ןערהָאפרעב

 .רעדנוזעב ַא טגנַאלרעד ךָאד בָאה ךיא ?לרעטאפ ,ט-עהעג רהיא טָאה --- |

 ןייז רעמיצ ןעטייווצ ןיא גיד'נהָאטנָא ,ווָאכאוואטאק טגָאזעג טָאה --- גנוניימ

 | יי .קַארפ

 עשיטעטיסרעווינוא ןעגעװ ךערּפשעג ַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא

 רהעז ןעוועג עגַארפ-טעטיזרעווינוא איד זיא רעטניוו םענעי ןיא .ןעטייהנענעלעגנַא

 -ונעגנָא טינ ןעבָאה ןערָאסעּפָארּפ עטלַא יירד .עװקסָאמ ןיא גנוריסַאּפ עגיטכיוו ַא

 רעייז טסַאפעג עגנוי איד ןעבָאה ; ןערָאסעּפָארּפ עגנוי איד ןופ גנוניימ איד ןעמ

 -נַאג א ןעביוהעגפיוא טָאה עגנוי איד ןופ גנוניימ עגיזָאד איד .גנוניימ רעדנוזעב

 ערעדנַא ; סעכילקערש סעּפע זיא סָאד ןַא ,טניימעג ןעבאה ענייא :לעמוט ןעצ

 ,עבילרהע ןַא רהעז טגָאזעגסױרַא ןעבָאה עגנוי איד זַא ,טרהעקרַאפ ,טניימעג ןעבָאה

 ןיא טלייהטוצ ךיז ןעבָאה ןערָאסעּפָארּפ איד ןוא .גנוניימ עכאפנייא ןוא עטכערעג

 | .ןעײטרַאּפ ייווצ
 ןעהעזעג ןעבָאה ,טגנַאלעב טָאה ווָאסאוואטאק רעכלעוו וצ ,ײטרַאּפ ןייא ==

 ןַא ןוא הריסמ עניימעג ַא ןערָאכעּפָארּפ עשירענגעג איד ןופ ננולדנַאה רעד ןיא

 עגנוי איד ןופ גנוטלַאה רעד ןיא ןעהעזעג רעבָא ןעבַאה רענגעג איד ;גנורַאנבָא

 .ןעטעטירָאטיוא וצ טקעּפסערסיד ןוא טיײקגיּפעקציה עשלעגניא -- ןערָאקעפָארּפ

 -ייא רעבָא טָאה רע ;טעטיזרעווינוא םוצ טגנַאלעב טינ וליפא טָאה ןיילא ןיוועל

 ןעגעוו טדערעג ןוא טרעהעג ,עװקסָאמ ןיא זיא רע סָאװ טייצ רעד רַאפ ,להָאמ עגינ

 ,םעד ןעגעוו גנוניימ ענעגייא ןייז טאהעג טָאה ןוא טייהנעגעלעגנַא רעגיזָאד רעד

 טצעזעגטרָאפ זיא רעכלעוו ,ךערּפשעג םעד ןיא טגילייהטעב ףךיז םוראד טָאה רע

 .עדייבעג רעד זיב ןעגנַאגרעד יירד עלַא ייז ןענייז ױזַא ןוא ,ןעסיורד ןיוש ןערָאװעג

 | י ,טעטיזרעווינוא ןעטלַא ם'ןופ

 םענעגיוצעב ַא ,שיט ַא ייב .ןעביױהעגנָא ןעוועג ןיוש ךיז טָאה גנוציז איד

 ןוא ווָאסאוואטאק ךיוא טצעזעג ךיז ןעבָאה סע ןעכלעוו ןעבעל ,דנאוועג ַא טימ

 ןעזעלעג סָאװטע טָאה ייז ןופ רענייא ןוא ,ןעשנעמ סקעז ןעכעזעג ןענייז ,ווָארטעמ

 טָאה ןיוועל .ןעגיובעגנָא קרַאטש ןעוועג זיא רע ןעכלעוו רעביא ,רעיּפַאּפ א ןופ

 םורא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעלהוטש עגידייל איד ןופ רענייא םיוא טצעזעג ךיז

 ןעבעל זיא רעכלעוו ,טנעדוטס ַא ןהָאטעגנ גערפ ַא טייהרעקניליטש טָאה ןוא ,שיט

 קוק ַא ןעדעירפוצנוא טָאה טנעדוטס רעד .סָאד ןעמ טזעל סָאװ ,ןעכעזענ םהיא

 | יב : טגָאזעג טָאה ןוא ,ןעניוועל ףיוא ןָאהטע;

 | .עיפַארגָאיב איד ---

 םעד ןוֿפ עיּפַארגָאיב רעד טימ טריסערעטניא טינ ךיז טָאה ןיוועל םגה

 .ךיז סָאה ןוא טרעהעג ןוא גיליוונוא ןעסעזענ ןיוש זיא רע רעבָא ,ןעטרהעלעג
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 יינ ןוא טנאסערעטניא םהיא ראפ ןעוועג זיא סָאװ סעּפע לייוורעד טנידנוקרע
 | .ןעטנרהעלעג ןעטמהירעב םעד ןופ ןעבעל םעד ןיא

 טקנאדעג רעדנעציזרָאפ רעד טָאה ,טגידנעעג טָאה רעזעלרָאפ רעד ןעוו
 טקישענוצ טָאה טנעמ טעָאּפ רעד עכלעוו ,טכידעג ַא ןעזעלעגרַאפ טָאה ןוא םהיא
 -םיד םעד קנַאד סלַא רעטרעוו עכילטע טגָאזעג ךיוא טָאה רע ןוא ,םואעליבוי םוצ
 ןעזעלעגרַאפ עמיטש רעדנעיירש ,רעכיוה ןייז טימ וואסוואטאק טָאה ךָאנרעד .רעט
 .ראיליבוי ם'ןופ עקרעוו עכילטפַאשנעסיװ איד ןעגעוו טפירש ןייז

 רעגייז ן'םיוא ןָאהטעג קוק ַא ןיוועק טָאה טגידנעעג טָאה וואסוואטאק ןעוו
 ן'זיב זַא ,ןעהעזעג טָאה רע ןוא ,ייווצ ףלַאב ןיוש זיא סע זַא ,ןעהעזרעד טָאה ןוא
 יא ,ךוב ןייז ןעווארטעמ ןעזעלוצרעביא ןעזייוועב טינ ןיוש רע טעװו טרעצנָאק
 ןיא טָאה רע .טאהעג םינ קשח ןייק רָאג וצרעד טציא ןיוש רע טָאה ן'תמא ןיא
 ראמ ןוא ךערּפשעג םענעזעוועג םעד ןעגעוו ךיוא טכארטעג ןעזעל ןופ טייצ רעד
 -עב ַא ןעבָאה ןעקנאדעג סווארטעמ ?הָאוובֶא זַא ,ןעוועג רהָאלק טציא זיא םהיא
 -ענ עניזָאד איד ןוא -- גנוטיידעב ַא ךיוא ןעקנאדעג ענייז רעבָא ןעבָאה ,גנוטייד
 ןיופב םולש זיא טינ ןעכלעוו א וצ ןעגניירב ןוא ןערעוו רערהעלק ןענָאק ןעקנאד
 -פהעוועגסיוא ןייז ףיוא ךיז רַאפ ןעטיײברַא םעוו ןעדייב ייז ןופ רערעדעי ןעוו ןַאד
 טשינרָאג טעוװ ןעקנאדעג ערעייז ןרעדנַא םעד רענייא ןעבעגרעביא ןופ ןוא ,געוו ןעט
 .ננודאלנייא סווארטעמ ןופ ךיז ןעגָאזוצבָא םורַאד ןעסָאלשעב טָאה רע .ןעמוקקיורַא
 חארטעמ ןוא ןעננאגעגוצ םהיא וצ רע זיא טגידנעעג ךיז טָאה גנוציז איד ןעוו
 ןעכלעוו טימ ,רָאסעפָארּפ ןעדנעציזרָאפ םעד טימ טכאמעג טנאקעב םהיא טָאה
 ייברעד טָאה ווארטעמ ןוא ,ןעטכירכַאנ עשיטילַאפ איד ןענעוו טסעומשעג טָאה רע
 -על טלחעצרעד רעהירפ טָאה רע סָאװ עניבלעזסָאד ןעדנעציזרַאפ םעד טלהעיצרעד
 ןיוש טָאה רע עכלעוו ,גנוקרעמעב עבלעזיד טכַאמענ ךיוא טָאה ןיוועל ןוא ,ןעניוו
 רעד ןעגעוו ךערּפשעג ַא ןעביוהעגנַא רעדיוו ךיז סָאה דאנרעד .רעהירפ טכאמעג
 רע טָאה טרעהעג סעלַא ןיֹוש סָאד טָאה ןיוועל איוו ױזַא .ענארפ-טעטיזרעווינוא
 רע סָאװ ,רהעז סרעיודעב רע זַא ,ןעווארטעיכ ןעבענוצרעביא טלייאעגרעטנוא ךיז
 -קעווא ןיא ןוא טנעגעזוצ ךיז טָאה ,ננודאלנייא ןייז טימ ןעצונעב טינ ךיז ןָאק
 | .ןעווָאװל וצ ןערהָאפעג

,4 

 ,רעטסעווש םיטיק ,ילַאטַאנ טימ חטארייהערפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ווָאװל
  -סיוא ןיא ןוא טדעטשדלָאּפָארטעמ עפיורג ןיא טכארברעפ ןעבעל ןעצנַאג ןייז טָאה
 -אלּפיד סלַא טנעידעג טָאה רע ואוו ןֹוא ,גנוהיצרע ןייז ןעמוקעב טָאה רע ואוו ,דנַאל
 | : .טַאמ

 רעכיא טינ ,טמַא עשיטַאמָאלּפיד ןייז ןעזָאלרעפ רע טָאה רהָאי ןענירָאפ
 םייקכילמחענעגנַאנוא ןייק םענייק ןופ פהָאמ ןייק טָאה רע) ןעטייקכילמהענעגנַאנוא
 :טראּפעד-ףיוה ןיא טכַא ןא ףיוא ןעהענרעביא טלעוועג סָאה רע רונ (טאהעג טינ
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 טינ .ךעלגניא ייווצ ענייז ןעהיצרע רעסעב ןענָאק לָאז רע ידכ אווקסָאמ ןיא טנעמ

 / ערעייז ןיא ןעדעישרעפ ןעוועג ןענייז װָאװל ןוא ןיוועל סָאװ ,ףיורעד גידנעקוק

 ןעניוועל ןופ רעטלע ןעוועג זיא ווָאװל סָאװ ףיורעד גידנעקוק סינ ןוא ןעננואיושנַא
 רענייא ןעדנובענוצ רהעז רעטניוו ןעניזָאד םעד ךיז ייז ןעבָאה ןענעווטסעד ןופ
 0 .ןעמוקעב בעיל ןרעדנַא םעד רענייא ןעבָאה ןוא ןעטייווצ םוצ

 -עדלעמעג טינ ןיירַא םהיא וצ זיא ןיוועל ןוא זיוח וצ ןעוושג זיא ווָאװל

 ענעשמעז ןיא ,לעטרַאג א טימ קָאר ןעשימייה א ןיא ןעסעזעג זיא ווָאװל .טייהרעט
 רעלעדע ,רענהעש ןייִז ,ךוב א ןעזעלעג טָאה ןוא ענסנעּפ עיולב איד טימ ,ךיש

 ראָאה עגידרעבליז ,עגיצנַאלג ,עזיורק איד ןעכלעוו וצ ,םינּפ רעגנוי רָאנ ךָאנ ןוא

 טימ ןָאהטעג ןייש ַא טָאה ,ןהעזסיוא ןערעמהענרָאפ ַא ךָאנ ַא ןעבעגעגוצ ןעבָאה

 .ןעניוועל ןעהעזרעד טָאה רע ןעוו ,לעכיימש א
 סָאװ ,ונ .ךייא וצ ןעקיש טלעוועג סָאװ רונ בָאה ךיא ןוא !לָאפטכארּפ ---

 ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה רע -- רעניהור :רעהַא ךיז טצעז ? יטיק טכַאמ
 -רושז ןיא רַאלוקריצ ןעטצעל םעד ןעזעלעג רהיא טָאה --- להוטשניוװו ַא טקורעגוצ
 רע טָאה --גיטראסיירג זיא סָאד זַא ןיפעג ךיא "?גרובסרעטעּפ ןאס עד , לַאנ

 .טנעצקַא ןעשיזיוצנַארּפ ַא לעסיבַא טימ טגָאזעג
 ןעגעוו ןעוואסאוואטאק ןופ טרעהעג טָאה רע סָאװ טלהעצרעד טָאה ןיוועל

 -ָאּפ ןעגעוו עלייוו א גידנעדייר ןוא גרוברעטעּפ ןיא םורַא ןעהעג סָאװ ןעגנַאלק איד
 -עמ טימ טפאשטנַאקעב ןייז ןעגעוו ןעווָאװל טלהעצרעד ךָאנרעד רע טָאה קיטיל
 טָאה ווָאװל .טעטיזרעווינוא ןיא גנוציז רעד ףיוא ןעוועג זיא רע איוו ןוא ןעווארט
 | | ,טריסערעטניארעפ רהעז טימרעד ךיז

 -נעסיוו רעד וצ גנַאנוצ טָאה רהיא סָאװ ,אנקמ ךייא ךיא ןיב סָאד טָא -- :

 סָאװ שיזיוצנַארפ ןעדייר וצ גידנעגנַאפנָא ,טגָאזעג רע טָאה -- טלעוו רעכילטפַאש
 -רענעמונראפ א רהעז ןיב ךיא ,תמא -- שיסור סְלַא רעטכייל ןעוועג זיא םהיא רַאפ
 -כיררעטנוא טימ גנוגיטפעשעב ןיימ ןוא טמַא ןיימ .טייצ גינייוו טביילב רימ ןוא
 ךיז םהעש ךיא ,וצרעד ןוא ,טייצ עצנַאג ןיימ קעװַא ןעמהענ רעדניק איד ןעמ
 | .עּפַאנק וצ ַא זיא גנודליב ןיימ ,ןעגָאז ו

 איוו ,ֿפעכיימש ַא טימ ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ױזַא טינ קנייד ךיא -

 םוא טינ ןָאהט טגעלט רע סָאװ ;תווינע ענייז ןעזייוו טנעלפ ווָאװל ןעוו רעמיא

 .גיטבכירפיוא רהעז ןוא טייהנעדיישעב סיוא עקַאט רונ ,ךיז ןעניימוצסיוא

 ןומ ךיא .ןיב ךיא טעדליבעג נינייוו איוו טציא ןיילא להיפ ךיא ,ְךַא --

 -נייא ןוא ןורכז ןייפ טציא ןעשירפבָא רעדניק עניימ ןופ גנוהיצרע רעד בעילוצ
 . -סוב ףיוא ןעזעיוועגנָא טָאה רע ןוא -- י ,ןענרעל ךיז ןעמהענ ךַאפ
 ןָא רימ טמוק סָאד ןוא ,ן'ַאשימ רַאפ ךיז טרעדָאפ סָאד --- קיטַאטַארג סוועיַאל

 ...ָאד סגָאז רע . . ,רױימ טרהעלקרע ,אברדא . . .רעווש יוזא
 ָאטינ ָאד זיא ןהעטשרַאּפ וצ זא ,ןערהעלקרע טלעוועג םהיא טָאה ןיוועל

 ןיירעד םהיא טימ זיא ווָאװל רעבָא ; ןענערעלסיוא טושּפ ןעמ ףרַאד סָאד ,סָאװ

 | יי | ,ןעדנַאטשרעּפנייא ןעוועג טינ
 ! קזוח ןופרעד טכַאמ רהיא ,אי --
 גידנעקוק איוו ,ןעלעטשרָאּפ טינ ךיז טנָאק רהיא ,טרהעקרַאפ ,ןיינ ---
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 -מענ ןוא ,ןעפרַאד ןיילא לע ךיא סָאװ ,סָאד ןענרעל וצ ןייֵלַא ךיא ךוז ,ךייא ףיוא
 .גנוהיצרע-רעדניק ךיל

 .וָאװל טגַאזעג טָאה -- סָאװ ָאטינ זיא רימ ןופ ךיז ןענרעל ,ונ ---
 ינ ץעגרע בָאה ךיא זא -- ןיוועל טגָאזעג טָאה -- זיולב סייוו ךיא ---

 טינ ךיז טְלָאװ ךיא ןוא ,ןענייז ערעייא סלַא ןעגיוצרע רעסעב רעדניק טנענעגעב
 .ערעייא ןופ רעדניק ערעסעב ןייק ןעשנואוועג

 ןייז ןעזייוואוצסיורא טינ ןעטלַאהנייא טלָאװעג ךילריטַאנ ךיז :טָאה וואול
 ,לעכיימש-סנעריירפ א ןופ ןערָאװעג ןעטכיולעב זיא םינּפ ןייז רעבָא ,החמש

 .שניוו ךיא סָאװ סעלא זיא סָאד .רימ ןופ רעסעב ןייז זיולב ןעלָאז ייז ---
 ,עניימ איו רעדניק עכלעזא טימ טסָאק סָאד עהימ לעיפיוו טינ טסייוו רחיא |

 .ןערָאװעג טגיסעלכַאנרעפ דנַאלסיוא ןיא ןעבעל םעד רעביא ןענייז עכלעוו
 .רעדניק עניהעפ עכלעזא ןענייז ייז .ןענָאירעד ןיוש רהיא טעוװ סָאד --

 ;ידנעקוק ,ןענרעל וצ ךוז ךיא סָאװ טָא .גנוהיצרע עכילטיז ,זיא ךַאזטּפױה איד
 ,רערניק ערעייא ףיוא

 ,ןעלעטשרָאפ סינ רָאו ךיז ןעק ןעמ .גנוהיצרע עכילטיז ,טגָאז רהיא ---
 -עב טימ ןערָאװעג גיטרַאפ סייז רהיא סָאװ רונ !ןָא טסוק סָאד רעווש איוו

 עטכעלש רעדנא ןא סעפע סיורא ןיוש טגנירּפש סע איוו ,טייז ןייא ןעמּפמעק
 ---ןָאיגילער ןיא עציטש ןייק ןעבָאה טינ לָאז ןעמ ןעוו .ףּפמַאק א רעדיוו ןוא ,טייז
 רעטָאפ ןייק טלָאװ -- ? םעד ןעגעוו סדערעג ןעבָאה רימ איוו ,רהיא טקניידעג
 ענייז ןעהיצרע ,ףליה רעניזָאד רעד ןהֶא תוחכ ענעגייא ענייז טימ טנעקעג טינ
 .רעדניק

 ,ןעניוועפ טריסעדעטניא רעמיא טָאה רעכלעוו ,ךערּפשעג רעגיזָאד רעד
 -קעלא ַאילַאטַאנ טייהנהעש רענעמוקעגניירא רעד ןופ ןערָאװעג ןעכירעגרעביא זיא
 .ןערהָאפסיױא םוצ ןָאהטעגנָא ןעוועג זיא עכלעוו ,ַאנוװָארדנַאס

 ---טגָאזעג איז טָאה -- ָאד טייז רחיא זא ,טסואוועג טינ בָאה ךיא ןוא -- |
 טָאה --- ינעסרַא ,רעה .גָאטימ וצ ךייא ייב טנייה ןיב ךיא 4 יטיק טכַאמ סָאװ ,ונ
 | .עטערַאק א ןעמהענ טסעוו אוד -- ןַאמ םוצ טעדנעוועג ךיז איִז

 איוו ,יורפ ןוא ןַאמ ןעשיווצ ךערּפשעג א ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא
 ןיוועל זא ,ךילדנע ןערָאװעג ןעסָאלשעב זיא סע .גָאט םעד ןעגניירברעפ ןעלָאז ייז
 איד ןעקיש ייז ןעלעוו טרָאד ןופ ןוא טרעצנַאק םוצ ילַאטַאנ טימ ןערהָאפ טעוו

 -ַאזוצ ןעלעוו ייז ןוא ןעמהענבָא איז ןערהָאפוצ טעוװ רע ,ןעינעסרַא רַאפ עטערַאק
 .ןיטיק ןעכוזעב ןערהָאפ ןעמ

 -יזרעפ רע --- יורפ רעֶד טנָאזעג ווָאװל טָאה -- ךימ טברַאדרעּפ רע ---
 ןיא זא ,סייוו ךיא ןעוו ,ענעטָארעג עכלעזא ןענייז רעדניק ערעזנוא זא ,ךימ טרעכ
 .סעטבעלש לעיפ זיא ייז

 טָאו ,ןעמערטסקע וצ זיִב טהעגרעד ינעסרַא --
 לָאמ ןייק ןעמ טעוװו ,טייהנעמַאקלָאפ ןעכוז לָאז ןעמ ביוא -- טגָאזעג יורפ איד
 ןיא ןעגיוצרע ןעמ טָאה זנוא זא ,ַאּפַאּפ רעד טגָאז תמא .ןייז ןעדעירפוצ טינ

 ןרעטלע איד ןוא ,זיוהריפ ןיא ןעטלַאהעג ,רעדניק ,זנוא טָאה ןעמ ,םערטסקע ןייא
 ןרעטלע איד : םערטסקע רעדנַא ןא זיא טציא } שזַאטעלעב ןיא טנהָאוװעג ןעבָאה
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 ןיוש ןעפרַאד ןרעטלע .שזַאטעלעב ןיא רעדניק איד ןוא זיוהריפ ןיא ןייז ןעפרַאד"!

 יי בר - ןעגעוו רעדניק איד ןופ זיולב סעלא ,ןענעל טינ רָאג טנייק

 םגָאזעג טָאה -- ?רעמהענעגנַא זיא סָאד ןעוו ,הרצ איד זיא סָאװ --- !

 ןעק סע רעװ -- דנַאה רהיא גידנערהירנָא לעכיימש םענהעש ןייז טימ וואול -

 -פיטש ַא.איוו רונ ,רעטומ א איוו טינ טסדער אוד .זא ,טניימעג טלָאװ ,טינ ךיד

 יי יי יי יי ר | .עמַאמ

 -קעווא ,ילַאטַאנ .טגָאזעג גיהוה .טָאה; --- דנוזעגנוא זיא לעיפוצ ,ןיינ .----

 .-לּתעסעמ-ריינש-רעיּפַאּפ ןייז שיט ן'םיוא ץַאלּפ ןעגירעהעג םעד .ןיא נידנעגייפ

 .טָאה -- רעדניק ענעמאקלָאפ רהיא ,רעהא ןיירא עקַאט טמוק טָא ,ונ -- 2

 -על רַאפ טגיינרעפ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ךעלגניא ענהעש .ייווצ ןָאהטעג ףור א ווָאװק

 .סעּפע;ןעגערפ םהיא גידנעלעוו גיטנעק ,רעטָאפ םוצ ןעגנַאגעגוצ ןענייז ןוא עניו

 יז סָאװ ןערעה ;עלייוו א-ןעדייר ייז טימ טלעוועג ךיז .טָאה ןעניוועל |

 "ימ ןיא ןוא טדערוצ ייז טימ ךיז טָאה ילַאטַאנ רעּבא ,רעטָאפ םעד ןעגָאז ןעפע;

 םוא ,רידנומ-ףיוה א ןיא ,ןיטַארַאמ ,עגעלָאק א סווָאװל ןעמוקעגניירא זיא ןעט

 א ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ,ןעצימע ןייז םינּפ ?בקמ ןעמַאזוצ ןערהָאפ .ּוצ

 ןעגעוו ,ַאיַאקסניזרָאק ןיטסריפ ןענעוו ,ַאניװַאנָאצרעה ןעגעוו ךערּפשעג רעגנַאל

 2 בָש 2 .טיוט ןעגנולצולּפ סַאניסקַארַאּפַא ןעגעוו ןוא ַאמוד רעד

 םהיא טָאה יטיק סָאװ ןעגעוו ןעסעגרעפ ןעצנַאג ןיא לייוורעד טָאה ןיוועל |

 זיא רע ןעוו ,טשרע סּפַאכעג ךיז טָאה ןוא ןעווָאװל טימ ןעריירוצרעניא ןעטעבענ .;

 .רָאדירָאק ןיא סיורא ןיוש

 ןעדייר וצ ןעטעבעג ךימ טָאה יטיק ,ןעסעגראט רָאנ ךיז בָאה ךיא ,ְּךַא ---

 עדייב ןעלָאז רימ זא ,טגנַאלרעפ .ַאמַאט איד ,אי .ןיקסנָאלבִא ןענעוו ךייא טימ

 רעבָא סייוו ךיא --- גידנערעוו טיור טנָאזעג ןיוועל טָאה -- ןעלַאפנָא םהיא ףיוא |

 יי יי ו | + ךיא סעּפע סָאװ רַאפ ,טינ

 !ָאהטעג לעכיימש א טָאה -- םהיא ףיוא ןיוש ךיא לעװ ןעלַאפנָא ,ונ --- -

 :ןערהָאפ ריטָאל ,ונ -- ךערּפשעג עדנע ן'זיב טרַאװעג טָאה עכלעוו ,אווָאװפ !

 עי

 ערעטניא ייווצ טלעיּפשעגרָאפ ןעמ טָאה טרעצנַאקדןעגרָאמ .םעד ףיוא

 עטייווצ איד ; "סעּפעטס איד ןיא רעיל גינעק, עיזַאטנַאפ א ,ענייא .ןעכַאז עטנאס !

 ןעוועג ןענייז רעקיטש עדייב .ךַאב ןופ ןעקניידנא םעד ריפ טעטראווק א ןעוועג זיא

 ַא ייז ןעגעװ ןעסַאפ טלעוװעג טָאה ןיוועל ןוא טסיינ םעיינ םעד טיול ןוא עיינ !

 ןיילא ךיז טָאה ןוא :ץַאלּפ רהיא וצ ןירעגעווש ןייז טרהיפענוצ טָאה רע .גנוניימ --

 גיטכירפיוא ןוא םַאזקרעמפיוא םולשטנע םעד טיט ענָאלַאק א ןעבעל טלעטשעג

 ןוא טייקמַאזקרעמפיוא ןייז ןעדנעוואוצבא טינ טכוזעג טָאה רע -.ךיז ןערעהוצוצ

 טנעגיהיד רעד .דנַאה ן'טימ :טכַאמ סע איוו גידנעקוק ,קורדנייא םעד ןערעטש טינ
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 איד ןעהיצוצבא .םהענעגנַאנוא יוזא טקריוו רעכ;עוו ,ךוטזלַאה ןעסייוו ן'טייפ
 /"עטיה ןיא ןעמַאר איד ףיוא טקוקעג םָאה רע ; טייקמאזקרעמפיוא ע עשילאקיזומ
 ;ןענעװ טרעצנַאק ןךופ ןערעיוא איד םורא ןעד נוברעפ רעדנעב איד טימ ,ךעל
 ,ןעכַאז יילרענעדעישרעפ טימ ןעמונרעפ ןענייז עכלעוו ,רע'םינּפ עלא איד ףיוא

 "ענג טָאה ןוא ,עטנאקעב ןעדיימוצסיוא טכוזעג טָאה רע .קיזומ טימ טינ זיולב
 | - .טרעה

 זיא ןוא ,רעלפאלפ ןוא םיניבמ-קיזומ איד ןעדיימוצסיוא טכוזעג טָאה רע
 יי | ,טרעהעג טָאה ןוא ,ךיז רָאפעב ןיולב גידנעקוק ןענַאטשעג

 ,רעיל גינעק ןופ עיזַאטנַאפ איד טרעהעג טָאה רע רהעמ סָאװ רעבָא
 עכלעוו ַא ןעסאפ ֹוצ טייקכילגעמ רעד ןופ ןערָאװעג רע זיא טרעטייוורעד רחעמ ץלַא
 ,תולחתה ץלא רעהפיוא ןַא ןהֶא ןעוועג ןענייז סע .גנוניױמ עטמיטשעב ויא סע
 :היפעג ןופ קורדסיוא ןעשילאקיזומ ַא רַאְפ גנוטיירעברַאפ ַא ןעוועג טלָאװ סע איוו
 / תולחתה עיינ ןופ ךעלקיטש ענעסירעגבָא ףיוא ןעלַאפוצ דלַאב זיא רעבָא ,ןעֶל
 - רעסיוא ,טשינרָאג ףיוא ןעלַאפוצ טושּפ לָאמַא ןוא ,עקירדסיוא עשילַאקיזומ ןופ

 . עטריצילּפמַאס רהעז רונ ,ענעדנובעגפיונוצ טינ ,רָאטיזָאּפמָאק םעד ןופ  ןעזירּפַאק
  יַאקיוומ עגיזָאד איד ןופ אפונ רעקיטש ענעסירעגבא איד ןליפַא רעכָא .ןעגנַאלק
 ןענייז ייז לייוו ,ןעוועג םהענעגנַאנוא ןענייז ,עטוג זייוועלייוו ,עקירדסיוא עשיל
 . ןוא ,רעיורט ןוא דיירפ .גנוטיירברָאפ עדעי ןהֶא טעטרַאוװרענוא .ץנַאנ } ןעמוקעג
 -עב א ןהֶא רַאג ןענעישרע ןענייז ףמואירט ןוא ,טייקכילטרעצ ןוא ,גנולפייווצרעפ
 -ייז ןעלהיפעג עגיזָאד איד ןוא .םענעגושמ ַא ןופ ןעלחיפעג איד איוו ,גנוגיטכער
 ,טיײהרעטעטרַאװרענוא ןעמוקענ ,םענענושמ א ייב איוו ךיוא ,ןענ

 ןיוועֿפ טָאה גנורחיפסיוא רעשילַאקיזומ רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד ןיא
 טָאה קיטש סָאד ןעוו ..עדנעצנַאט ףיוא טקוק רעכלעוו ,רעביוט ַא איו טלחיפעג
 ןוא טייהנענעלרעפ רענידנעטשלָאפ ןיא ןחעטש ןעבילבעג רע זיא טגידנעעג ךיז
 -ניולעב םיִנ ןפוא םושכ ןוא רעמגניירטשעננַא ןופ דעימ רהעז טלחיפעג ךיז טָאה
 -ויב רעגידמערוטש טרעהרעד ךיז טָאװ ןעטייז עלַא ןופ .טייקמאזקרעמפיוא רעט
 . -עװ .ןעכערּפשעב ןוא ןהעגמורַא ןעביוהעגנא ,ןעביוהעגפיוא ךיז ןעבָאה עֶלַא  ,לַאפ
 - טכַאמעג טָאה סָאד סָאװ קורדנייא םעד ןופ עטרעהעג סָאד ךיז ןערהעלקרעי גידנעל
 . רע ןוא ,םיניבמ גידנעכוזסיוא ,ןחעגמורַא ןעביוהעגנָא ןיוועל טָאה ,ערעדנַא ףיוא
 , -קיזומ עטמהירעב איד ןופ םענייא ןעהעזרעד טָאה רע ןעוו טהערפרעד ךיז טָאה
 ררעה ,ןעטנַאקעב א טענייז טימ טסעומשעג ןוא ןענאטשעג זיִא רעכלעוו ,רענעק
 | - | .ווָאצסעּפ

 - עווָאסאב ןייז טימ ווָאצסעּפ ןהָאטעג גָאז א טָאה -- !די לרעדנואוו =
 ,ךילדליב סנרעדנַאזעב ? רהיא טכַאמ סָאװ "עטירטימד ןיטנַאטסנַאק א---עמיטש
 אפ רעד ןעמוקעגסיורַא זיא ןערילָאק טימ ךייר ןוא ,ןעגָאז וצ ױזַא ,שירָאטּפלוקס
 ,יורפ איד איו ,סיוא ךיז טקירד ָאד ,ןָא טמוק אילעדראק איו טלהיפ רהיא ואוו
 טינ .לַאוקיש ן'טימ ףּפמַאק ןיא ןיירא טערט ,עכיל בייוו גיווע סָאד
 | ? רהאוו

 גערפ ַא ןעטלאהעגנייא טָאה -- ? אילעדראק םעּטע סָאװ ,טסייה סָאד ---
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 טרעדלישעג טָאה עיזַאטנַאפ איד זַא ,ןעצנַאג ןיא גידנעסעגרַאפ ,ןיוועל ןהָאטעג

 | י .סעּפעטס איר ןיא רעיל גינעק םעד

 פאלק ַא ווָאצסעּפ טגָאזעג טָאה -- !טָא ...אילעדראק טניישרע סע --

 ,דנאה ןיא ןעטלַאהעג טָאה רע עכלעוו ,עשיפא רעד ףיוא רעגניפ ן'טימ גידנהָאט

 | .ןעניוועל איז גידנעכעגרעביא

 . עױַאטנַאפ רעד ןוֿפ ןעמָאנ םעד ףיוא ךיז טנָאמרעד ןיוועל טָאה טשרע ָאד

 םרעיּפסקעש ןופ גנוצעזרעביא עשיסור איד ןעזעלוצרעביא טלייאעג ךיז טָאה ןוא

 .עשיפַא רעד ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא טקורדעגבָא ןעוועג זיא סָאװ ,גנוטכיד

 -נערנעוו ,וואצסעּפ טגָאזעג טָאה --- ןעגלָאפכָאנ טינ ןעמ ןָאק םעד ןהָא --

 טָאה רע ןוא ןעגנַאגעגקעװַא זיא רעכערּפשטימ ןייז םוראוו ,ןעניוועל וצ ךיז גיד

 ..ןעדייר וצ ןעמעוו וצ טָאהעג טינ

 -רעפ ןעווָאצסעּפ ןוא ןעניוועל ןעשיווצ דיז טָאה טקַארטנַא ןופ טייצ ןיא

 גנוטכיר רעשירעגגַאװ רעד ןופ תונורפח ןוא תולעמ איד ןעגעוו עטַאבעד ַא ןעדנוב

 ןופ ךיוא ױזַא ןוא רעלהעפ סרעננַאװ זַא ןעזיוועב טָאה ןיוועל .קיזומ רעד ןיא

 ןיא ןהעגרעביא לי קיזומ איד סָאװ ,ןיירעד טהעטשעב רעגלָאפכאנ ענייז עֶלַא

 ןעוו ,עיזעָאּפ איד תועט ַא ךיוא טכַאמ ױזַא ; טסנוק רעדמערפ ַא ןופ ןָאיַאו םעד

 סלַא .ײרעלהַאמ רעד וצ רָאג טננאלעב סע סָאװ ,עגיצ-סטכיזעג איד טרעדליש איז

 זיא סע ןעכלעוו ,רָאטּפלוקס םעד טכַארבעג רע טָאה ,תועט אזַא ןופ לעיּפשייב

 ,ןעטלַאטשעג עשיטעָאּפ ןופ סנעטַאש איד רָאמרַאמ ןופ ןעקַאהוצסיוא ןעלַאפעגנייא

 עגיוָאד איד ,, .לַאטסעדעיּפ ן'פיוא טעָאמ ם'ןופ רוניפ רעד םורא ןעהעטשטנע עכלעוו

 -נֵא ךיז ןעזומ ייז זַא ,רָאטּפלוקס םייב סנעטאש ןייק טינ יוזא ןענייז -- סנעטאש

 | .ןיועק טגָאזעג טָאה ,"רעטייל ַא ןָא ןעטלאה

 איז זַא ןוא ךַאז ןייא זיא טסנוק זַא ,ןעזייוועב ןעמונעג רעבָא טָאה ווָאצסעּפ

 ענערעישרעפ ןופ גנוגינייארעפ רעד ןיא קורדסיוא ןעטסכעה רהיא ןעכייררע ןָאק

 | | | .טסנוק ןעטרַא

 .ןערעה טנָאקעג טינ ןיוועל ןיוש טָאה טרעצנָאק ןופ רעמונ ןעטייווצ םעד

 "עג טייצ עצנַאג איד טעמכ טָאה ןוא םהיא ןעבעל ןהעטש ןעבילבעג זיא ווָאצסעּפ |

 ,עסיז וצ ,ענירעביא רהיא רַאפ קיטש-קיזומ עגיזָאד איד טריקיטירק טָאה ןוא טדער

 איד ןופ טייקכַאפנייא רעד טימ ןעכילגרעפ סע טָאה ןוא טייקכאפנייא עטכַאמענ

 - טנעגעגעב ןיוועל ךיז טָאה ןעהעגסיורַא םייב .ײרעלהַאמ רעד ןיא ןעטילעַאפַארערּפ

 ןעגעוו ,קיזומ ןעגעוו ןהָאטעג סעומש  ַא טָאה רע עכלעוו טימ ,עטנַאקעב עלעיפ טימ

 ךיוא ָאד ןעּפָארטעג גילעפוצ טָאה רע ; עטנאקעב ע ניײמעגלַא ןעגעוז ןוא קיטילָאּב

 | .ןעסעגרַאּפ ןעצנַאג ןיא טָאה רע טיזיוו סעמעוו ןעגעוו ,ליִאב ףַארג םעד

 ןָאק סע -- ַאװָאװל טגָאזעג םהיא טָאה --- ךיילג ןיהַא ךָאד טרהָאפ ,ונ -- -

 לעװ ךיא ,רימ ךָאנ טרהָאּפרעֿפ ךָאנרעד ןוא ,ןעמהענפיוא טינ ךייא לָאז ןעמ ןייז

 | .טעטימָאק ןופ גנוציז רעד ףיֹוא ןייז |
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6. 

 ? ןעדייר ייז טימ ךיא לָאז סָאװ ןעגעוו ? ךיא העג סָאװ | ךָאנ ,ונ --- ןיוועל ןהָאטעג טכַארט א טָאה --- ! םורדרעפ ַא רַאפ סָאװ -- | | ,רעטופ ןייז גידנעמהענבָארַא ,ןעסָאלשטנע רַאצייוװש רעד טגָאזעג טָאה -- עטיב ,ףיוא ןעמהענ ייז -- | . .זױה ס'ליִאב ןיפערג ןיא גידנעהעגניירא ,ןיוועל ןהָאטעג גערפ ַא טָאה -- ? ןעמהענפיוא טינ ייז ןעלעוו רשפא ---
 ,ןיוועל טגָאזעג טָאה --- ןעברָאטשעג זיא איז טעטראוװרעניא איוו .טרעהעג בָאה ךיא ,אי -- | | | ,אניסקַארּפַא ןיטסריפ . ךָאנ רּפסה םעד הוא ןייז טפרַאדעג טָאה ַאמַאמ ; ןייז טנָאקעג טינ ןעבָאה רימ ? טרעצנָאק |'פיוא ןעוועג רחיא טיוז --- ? יורפ רעייא טכַאמ סָאװ -- ,עינק איד ףיוא טוה ןייז גידנעטלַאה ,ןאוויד ןעבעל טצעזעג ךיז סָאה ןוא טסירגעג ייז טָאה ,ןעגַאנגעגוצ ייז וצ זיא ןיוועל .קיגװַָאקלָאּפ רעװקסָאמ רעטנַאקעב סניוועל ןוא רעטכעט ייווצ סניפערג איד ןעסעזעגנ ןענייז סע ואוו ,רעמיצטסַאג ןיא םהיא ןעטעבעגניירַא ןוא ןהָאטעג ?עכיימש א ,רענעיד א ףיוא ךיז ןערעזייב ןיא ןעטלַאהעג טָאה עכלעוו ,ליִאב ןיפערג איד טָאה ןעניוועל גידנעהעזרעד

 - ,עכַאװש א ןעוועג רעמיא זיא איז -- יה
 ? ארעּפָא ןיא ןעוועג ןעטכענ רהיא טייז --
 .ןעוועג ןיב ךיא ,אי --
 .ןעגנוזעג ןהעש רהעז טָאה אקקול --
 .ןיוועל טרעפטנעעג טָאה -- רהיא ךָאנ ןערהאפרַאפ וצ ןירעגעווש ןיימ ןעכָארּפשרעּפ בָאה ךיא ןייג -- = | | | .ןיפערג איד ןעבױהעגנָא טָאה -- טנַאסערעטניא רהעז טנָאז ןעמ ? טעטימָאק ןיפ גנוציז רעכילטנעפע רעד הוא רהיא טרהָאפ -- ,ןעגיוושעג טָאה ןוא ןעדייר וצ סָאװ ןעגעוו ןענופעג טינ רע טָאה ,זיא סעלא סָאד / שיראנ איוו זיולב טכַארטעג טייצ עצנַאג איד טָאה רע איו ױזַא רעבָא ,טצעזעג ךיִז טָאה רע .טונימ ראָאּפ ַא ןעציז ךָאנ ףרַאד ןעמ .ןהעגוצקעווַא טייצ טינ ךָאנ ;יא סע זַא ,םינּפ סניפערג רעד ןופ טקרעמַאב רעבָא טָאה רע ,ןעביוהעגפיוא ךיוא ףיז ןיוועל טָאה ,ןהעג וצ ןעביוהעגפיוא ןיוש ךיז טָאה ןוא טגידנעעג טָאה קינוװַאק -לָאּפ רעד ןעוו .ערעּפָא רעד ןעגעוו טדערוצ ךיוא טציא ךיז טָאה קינווַאקלַאּפ רעד ,ןירעגניז רעלופטנַאלַאט רעד ןופ טייקסיורג רעד ןעגעוו טרעהעג ןיוש טָאה רע טפא איוו ,ןהָאטעג טכַארט ַא טָאה ןוא טגָאזעג רע טָאה --- טוג רהעז ,אי --

 זיא רע ןוא ,יורפ ןייז ןעסירג ןעטעבעג םהיא ןעבָאה ןעמַאד איד ,טנעגעזעגבא ךיז טָאה ,ןיוועל ןהָאטעג טכַארט א טָאה ,"טייצ ךיז טכוד ןיוש זיא טציא ,ונ, וי
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 ןעניפעג טפרַאדעג טָאה רע ואוו ,טעטימ-ָאק ןופ גנוציז רעד ףיוא ןערהַאפעגקעװַא

 .םייהא ןערהָאפ ןעמאזוצ רהיא םימ ןוא ןירעגעווש ןייז

 טרָאד ןוא טכוזעב רהעז ןעוועג זיא םעטימָאק ןופ גנוציז עכילטנעפע איר

 טנעגעגעב ָאד טָאה ןיוועל .טפַאשלעזעג עצנַאי איד טעמב ןעטָארטרעפ ןעווענ זיא

 ןייז טגנידעבנוא דנעבָא טנייה לָאז רע ,ןעפורעג םהיא טָאה רעכלעוו ,ןיקסשזאיווס

 טעוו סע ואוו ,טפַאשלעזעג רעכילטּפַאשהטריװדדנַאֿל רעד ןופ גנילמַאזרעפ א ףיוא

 ןַאּפעטס ןעפָארטעג ךיוא אד טָאה רע } ענַאלרָאפ עטסואוועב א ןערעוו ןעזעלעגראפ

 עלעיפ ךָאנ ןוא ,סעסייר איד ןופ ןעמוקעג סָאװ-רונ זיא רעכלעוו ,ןעשטיוועידַאקרַא

 א ןענעוו ,גנוציז-טעטימַאק רעד ןעגעוו טרעהעגנַא ךיז טָאה רע ןוא ,עטנַאקעב

 ,טייקדעימ סיוא םינּפא רעבָא ,סעצָארּפ ןעטסואוועב א ןענעוו ןוא עסעיּפ רעיינ

 "רע ךָאנרעד טגעלפ ןוא סעצָארּפ םעד ןעגעוו וידנעדייר תועט א טכַאמעג רע טָאה

 . ןַא ןעגעוו סעצָארּפ א ןעוועג זיא סָאד .סורדרעפ סיורג טימ םעד ןעגעוו ךיז ןרעניא

 "וצ טָאה ןעמ ןעכלעוו ןוא דנַאלסור ןיא טּפשמ'עג טָאה ןעמ ןעבלעוו ,רעדנעלסיוא

 .רעוװו א סעּפע טלָאהרעדעיװ ָאד טָאה ןיוועל .,דנַאל ןופ ןעקישוצסיורא טּפשמ'ענ

 םרעהעג טָאה רע סָאװ ןוא גנוטייצ א ןיא ןעזעלעג ןיוש טָאה .ןעמ ןעכלעוו ,לעט

 | : | | .ןעטנַאקעב א ןופ

 "יידעב עבלעזעיד טָאה דנַאלסיוא ןייק םהיא ןעזייווסיוא זא ,ןיימ ךיא ---

 ןיא ןעפרַאװניירא םהיא לָאז ןעמ סָאװ ,טימרעד טכעה א ןעפַארטשעב סָאװ ,גנוט

 זא ,טנַאמרעד ךיז רע טָאה רעטעּפש ןיוש רעבָא .ןיוועל טגָאזעג טָאה --- רעסַאװ

 ,ענעגייא ןא ענייז רַאפ ןעבענעגסיורא םָאה רע עכלעוו ,גנוקרעמעב עגיזָאד איד

 םינ ךיוא סָאד זיא סנעטנַאקעב םעד זא ןוא ,ןעטנַאקעב א ןופ טרעהעג רע טָאה

 רעטנַאקעב רעד זא ןוא ?עבאפ א סווָאלירק ןופ ןעמונעג רונ ,סנענייא ןא ןעוועג/

 .ןָאטעילעּפ-סגנוטייצ א ןופ רונ ,לעבַאפ סווָאלירק ןופ טינ טלַאהרעדעיװ סָאד טָאה

 ןוא םייהא ייז וצ ןירעגעווש איד םרהיפעגבִא טָאה רע איוו םעד ךָאנ

 .בולק ןיא ןערהָאפעגקעװא ןיוועל זיא ,רעטנומ ןוא דנוזעג ןיטיק ןענופעג טָאה

1. 

 עגנַאל א ךָאנ ןעוועג זיא סע .םנעטייצעב בולק ןיא ןעמוקעג זיא ןיוועפ

 .םֵאמ םעד ןעזָאלרעּפ טָאה רע טניז ,טכוזעב טינ בולק םעד טָאה רע אי; !

 עכילרעסיוא עלא טימ טקניירעג בופק םעד רעבָא טָאה רע .טעטיזרעווינוא 4

 .יירב ןיא ןערהָאפעגניירא זיא רע דונ איו ןוא ,ןעגנוטכירנייא ןוא ןעטייהלעצנייא

 םָאה רַאצייװש רעד ןוא קישטשַאווזיא ןופ בָארא זיא ,ףיוה ןעדנור-בלַאה ,ןעט

 זיא רע רונ איוו ; ריהט איד םנעפעעג זָאלגנַאלק ןוא ךיז טגיינרעפ םהיא רַאַּפ

 םָאה ןוא ןעשָאלַאק איד ןוא רעטופ םעד ןַאהטסיױוא רעמיצ-רַאצייװש ןיא ןיירא

 ןיא ןהעזרעד טָאה ןוא ,ןעמוקניירא סָאד ןָא טגָאז סָאװ ,לעקעלג םער טרעהרעד

 ןעניוועל טָאה ,רַאצייװש ןעטנַאקעב םענערַאװעג-טלַא םעד ּפערט איד ףיוא רהיט
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 ןופ קורדנייא רעד -- בולק ןופ קורדנייא רעגילָאמַא ,רעטְלַא רעד טּפַאכעגנָא
 .טייסגידנעטשנא ןוא גונעת ,הורבָא

 ,ןעניוועל טגָאזעג רַאצייװש רעד טָאה --- טוג יוזא טייז ,טוה רעייא ---
 ןיא ןעלטיה איד ןעזָאלוצרעביא בולק ןופ ןעלענער איד ןעסענרעפ טָאה רעכלעוו
 ךייא ןעבָאה טסריפ רעד .ןעוועגנ טינ זנוא ייב גנַאל ןיוש --- רעמיצ-רַאצייװש
 .ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס טסריפ .ןעבעירשרעפ ןעטכענ

 החּפשמ עצנַאנ ןייז רונ ,ןעניוועל זיולב טינ טנעקעג טָאה רַאצייוװש רעד
 -כרוד .עטנאקעב ענייז ןעפורעגנא ךיילג םהיא טָאה ןוא ,סוחי ןעצנַאנ ןייז ןוא

 טָאה סע ואוו ,לאז-ססע ןיא ןיירא רע זיא ,לַאז-רעדָאפ ןעטשרע םעד גידנעהעג
 ןעהייר איד ןופ גנייל רעד ןיא ןעגנאנעגכרוד זיא רע .ןעשנעמ ןופ טכָאקעג ןיוש
 -ענעב קילב ןייז טָאה טרָאד ןוא ָאד .טסעג איד גידנעקוקעב ,ןעשיט עטצעזעב
 ץנַאג ןוא עטנַאקעב-טייו ,עטלַא ןוא עננוי -- רע'םינּפ יילרענע !עישרעפ סנעג
 ,טניישעג טָאה סע .זייב רעדָא טגרָאזעב ןעוועג טינ זיא םינּפ ןייא ןייק .עטנעהָאנ
 ערעייז טימ ןעמַאזוצ רעמיצ-רַאצייוװש זיא ןעזָאלרעביא ןעטלָאװ עלא איו יוזא
 ָאד ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,ןעטייקכילסירדרעט ערעייז ןוא גרָאז ערעייז דייא ןעלטיה

 .ןעבעל ם'ןופ םינונעת תוימשג איד ןופ ןעבָאה וצ האנה טעפמיא ןהָא טלעמאז רעפ
 רעטלא רעד ןוא ,יקסווָאדעװענ ןוא יקצַאברעשטש ןוא יקסשזַאיװפ ןעוועג זיא ָאד
 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,שטיווַאנַאװיא ייגרעס ןוא ,יקסנָארוו ןוא ,טסריפ

 טגָאזעג טָאה -- 4 טגיטעּפשרעפ ךיז אוד טסָאה עשזיסָאװ רַאפ ,ַאהַא ---

 ןרעביא דנַאה איד םהיא גידנעגנַאלרעד ,טסריפ רעטלַא רעד לעכיימש א טיפ
 -לַאס ןייז גידנעקעטשרַאפ ,טגיילענוצ רע טָאה -- ? יטיק טכַאמ סָאװ -- לעסקַא
 .טסעוו ןופ לעּפענק ןרעטניה עקטעפ

 .םייח רעד ןיא גָאטימ טירדעבלַאז טנייה ןעסע ייז ; דנוזעג ,השקטשינ --

 וצ טשרָאקַא הענ .ָאטינ ץַאלּפ ןייק ןיוש זיא זנוא ןעבעל ָאד ןוא ,ַאהַא --
 יבא ןוא ,טסריפ רעד טנָאזעג טָאה -- רעלענש ץַאלּפ ַא ּפַאכרעפ ןוא שיט םענעי
 .ּפוז-שיפ רעלעט ן'רַאפ ןָאהטעג םהענ א ךיז רע טָאה ,ךיז גידנערהעק

 .עמיטש עגיהטומטוג א ןאהטעג יירשעג א סָאה -- !רעהַא ,ןיוועל ---
 זעשנעמ ןעגנוי ןעשירעטילימ א טימ ןעסעזעג זיא רע .ןיצווָארוט ןעוועג זיא סָאד

 זיוועל .ןעלוטש עטגיובעגנָא ייווצ ןעוועג ןענייז ייז ןעבעל ןוא ,ןיגַאג ןעמָאנ ן'טימ
 .ייז וצ ןעננַאגעגוצ ךילהערפ זיא

 ,ןייז ךיילג ָאד טעוװ רע ,ןיקסנָאלבָא ןוא ךייא רַאפ זיא סָאד ---
 .רעמיא ךיז טניטעּפשרעפ יקסנָאלבָא ---

 ! ךיוא רע טמוק טָא ---

 ,יססנָאלבָא ןָאהטעג גָאז א טאה -- 4 ןעמוקעג סָאװ רונ טסיב אוד ---
 ? ןיוועל ,אוד טסכַאמ סָאװ --- שיט רעייז וצ ןעגנַאגעג לענש טציא זיא רעכלעוו
 ! םוק ,ונ 9 סּפַאנש א טכַאמעג ןיוש אוד טסָאז

 ,שיט ןעסיורנ םוצ םהיא טימ ןעגנַאגעג זיא ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה ןיוועל

  טָאה סע .ןעסייבוצ יילרענעדעישרעפ טלעטשעגנָא ןעוועג ןענייז סע ןעכלעוו ףיוא
 םילכאמ יילרענעדעישרעפ עכלעזַא גילדנהעצ ייווצ ןופ זַא ,ןעטכוד טנַאקעג ךיז
 רעבָא .קַאמשענ םענענייא טיול ןָאהט וצ סיב ַא סאוו ןעניפענ טנָאקעג ןעמ טָאה
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 לכאמ רעדנוזעב ןימ א סעּפע רָאג ןָאהטעג רעדָאפ א טָאה שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס

 .םִאה רע סָאװ ,טכַארבעג ךיילג טָאה ,עערוויל א ןיא ןעייקַאל איד ןופ רענייא ןוא

 טרהעקעגמוא ךיז ןעכָאה ןוא ךַאלזעלג וצ ןעקנורטעגסיוא ןעבָאה ייז ,טרעדָאפעג

 | .שיט םוצ

 .םִאֹה רע ןוא רעינַאּפמַאש טלעטשעב ןיוש ןיגַאג טָאה שיפ יד ךָאנ דלַאב

 זָאלג רעד ןופ טגאזטנע טינ ךיז טָאה ןיוועל .רעזעלנ רעיפ ןעסיגנָא ןעסייהעג

 "סיוא ךיז טָאה רע .לעשעלפ א ךָאנ ןעגנַאלרעד ןעסייהעג טָאה ןוא רעינַאּפמַאש

 "רעפ טימ טָאה ןוא האנה סיורג טימ ןעקנורטעג ןוא ןעסעגעג טָאה ןוא טרעגנוהעג

 איד ןופ ןעכערּפשעג עכַאפנייא ,עכילחערפ איד ןיא ןעמונעג לייהטנא ןעגנינעג

 - | י | .עגימורא

 . ןוא ,ץיװ רעגרובסרעטעּפ םעיינ ַא טלהעצרעד ?יטש ץנַאג טָאה ןיגאג

 - ןיוועל זַא ,םוד ןוא גידנעטשנאנוא להָאוובָא ,טפַאהסַאּפש ױזַא ןעוועג זיא ץיוו רעד

 ..טקוקעגמוא םהיא ּףיוא ךיז ןעבָאה עלַא זַא ,טכַאלוצ ךיוה ױזַא ךיז טָאה

 .ךאז ַאזַא ןָאק ךיא , : טאדקענא רעד איו ,יוזא רָאג ךָאד טגנילק סָאד --

 ַא שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס טָאה -- 4? טרעהעג סָאד אוד טסָאה "! ןעדייפ טינ

 רע טָאה -- שַאלפ ַא ךָאנ גנַאלרעד ! גיטרַאסיורג זיא סָאד ;ךַא --- ןהָאטעג גערפ

 | .ןעלהעצרעד ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ךייוו טנַאזעג

 .טנַאװמַא רהעז ןעוועג ךיוא זיא טאדקענא סעשטיוועידַאקרַא ןאּפעטס

 ןעלעפעג רהעז ךיוא זיא רעכלעוו ,טאדקענַא ןַא םענייז טלהעצרעד טָאה ןיוועפ

 ןעגעוו ןוא סעסייר ןעגעוו ,דרעפ ןענעוו סעומש ַא קעװַא זיא ךָאנרעד .,ןערָאװעג

 טינ טָאה ןיוועל .זיירּפ ןעטשרע םעד ןענואוועג טָאה דרעפ סיקכנָארװ איוו םעד

 .ייברעפ זיא גאטימ רעד איוו טקרעמַאב |

 .ןאּפעטס ןהָאטעג גָאז ַא גאטימ ןופ עדנע וצ טָאה -- ! ייז ןענייז טָא ןוא ---

 םימ יקסנָארװ ןעדנעמוקרעטנוא םעד דנַאה איד גידנעגנַאלרעד שטיוועידַאקרא

 - "עטס ּףיוא טרַאּפשעגנָא גיטסול ךיז טָאה יקסנָארװ .קינווָאקלָאּפ ןעקסיידרַאווג א

 רעיוא ןיא דוס א טגָאזעגניירא סעּפע םהיא טָאה ,ןעלסקַא סעשטיוועידַאקרַא ןַאּפ

 | .דנַאה איד ןעניוועל טגנַאלרעד ענימ רערעטנומ רעבלעזרעד טימ טָאה ןוא

 בָאה ךיא --- טגָאזעג רע טָאה --- דייא טימ ךיז ןעמערט וצ ןרעג רהעז --- |

 םייז רהיא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ןעמ רונ ,ןעלהַאװ איד תעב ,טבוזעג ןַאד ךייא

 - | .ןערהָאפעגבָא

 "רונ ָאד ןעבָאה רימ .ןערהַָאפעגבָא גָאט ןעגיבלעזמעד ךָאנ ןיב ךיא ,אי ---

 טָא -- ןיוועל טגָאזעג טָאה --- ריִלוטַארג ךיא .דרעפ רעייא ןעגעוו טדערעג סָאװ

 | .ךיז טגָאיעג לענש טסייה סָאד

 | - .דרעּפ"כייר ןַארַאפ ךיוא ךָאד ןענייז ךייא ייב ---
 ייז ןעגעוו קניידעג ךיא רונ ; ןעוועג רעטָאפ ןיימ ייב ןענייז סָאד ,ןיינ --- |

 | ..טוג ץנַאג

 ןאּפעטס ןהָאטעג גערפ ַא טָאה -- ? גאטימ טאהעג אוד טסָאה ואוו --- |

 | יי | .שטיוװעידַאקרַא

 ןעטייווצ םעד ייב סענאלאק איד רעטניה טרָאד ןעסעזעג ןענייז רױמ ---
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 רעקסיידראווג רעכיוה רעד טגָאזעג טָאה -- סרילוטַארג םהיא טָאה ןעמ --
 ןיא ןהעג ױזַא טלָאװ רימ ןעוו ; זיירּפ רעכילרעזייק רעטייווצ רעד --- סינווָאקלַאּפ
 .דרעפ ןיא טהעג םהיא איו ,ןעטרָאק

 ןיא העג ךיא .טייצ ענעדלָאג איד ןעביירוצ רימ ןעלָאז סָאװ וצ ,ונ -- :
 . ,שיט ןופ קעװַא זיא ןוא קינוָאקלָאּפ רעד טגָאזעג טָאה -- לאנרעפניא

 ףיוא ןעניצווארוט טרעפטנעעג יקסנָארװ טָאה --- ןיװשַאי זיא סָאד --

 ייז ןעבעל טצעזעגקעווַא ךיז טָאה רע ןוא .זיא קינווָאקלָאּפ רעד רעוו עגַארפ ןייז
 א ךָאנ טלעטשַאב טָאה ןוא ,ןייוו לַאקָאב ןעטניילעגרָאפ םעד ןעקנורטענסיוא ןוא
 ,ןייוו םענעקנורטעגסיוא ם'נופ רעדָא בולק ןופ קורדנייא םעד רעטנוא יצ .שַאלפ
 רע סָאװ ,האנה ַא סלהיפעג טָאה ןוא ןיקסנָארוװ טימ טדערוצ ךיז טָאה ןיוועל רונ
 ןעשיווצ וליפַא םהיא טָאה רע .ןעשנעמ םעד וצ טינ האנש ןייק טציא ןיוש טלהיפ

  -עב םהיא טָאה איז ַא ,יורפ ןייז ןופ טרעהעג טָאה רע זַא ,טלהעצרעד סערעדנא
 . ,אנווָאסיראב אירַאמ ןיטסריפ ייב טנעגעג

 ךיז טָאה --- ! ןָאזרעּפ עלופטכַארּפ ַא ,אנווָאסיראב אירַאמ ןיטסריפ ,ךא ---

 -קענַא ןא טלהעצרעד רהיא ןענעוו טָאה ןוא שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןעפורעגבָא
 יקסנָארװ ךיז טָאה סנרעדנַאזעב .ןעכַאל טכַאמענ ןעמעלַא טָאה רעכלעוו ,טאד

 גיד'םולש ןעצנאג ןיא טלהיפרעד ךיז טָאה ןיוועל זַא ,טכאלוצ גיהטומטוג ױזַא
 | ,טהיא טימ

 -םיוא ,שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס ןהָאטעג גָאז ַא טָאה -- ? טגידנעעג ,ונ ---
 ! ןהעג רימָאֵל אט --- לעכיימש ַא טימ גידנעהעטש

8. 

 .ףיז ןעגעוועב דנעה ענייז זא ,גידנעלהיפ ןוא שיט ןופ נידנעהעגנפיורא

 -יב ןיא ןעניגַאג טימ קעווא ןיוועל זיא ,גיסעמלעגער ןוא גנירג רעדנוזעב סעּפע
 . ףיוא ןעסיוטשעגנָא ךיז רע טָאה לַאז ןעסיורג םעד גידנעהעגכרוד ,רעמיצדדרַאיל

 | ,רעווש ןייז

 ---! טפַאשרהעג-נידייל ןופ לעּפמעט רעזנוא ריד טליפעג איו ? סָאװ ,ונ --
 -כרוד ךיז רימָאל ,םוק -- טמערַאעג םהיא גידנעמהענ ,טסריפ רעד טגָאזעג טָאה

 | | .ןהעג

 ןיא ָאד .ןעקוקעב ,ָאד ךיז ןעריצַאּפשכרוד טלעוועג עקַאט בָאה ךיא ---
 .טנַאסערעטניא רהעז

 ראג ןיוש סע טריסערעטניא ךימ רעבָא .טנַאסערעטניא זיא ריד ,אי -- = |
 טָאה -- עקניטלַא עניזָאד איד ףיוא טסקוק אוד .ריד סלַא ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא

 - -עגבָארַא ןַא טימ דעילגטימ ןעטרעקיוהעגנייא ןַא ףיוא גידנעזייוונָא טגָאזעג רע
 --- סיפ איד גידנעּפעלש םיוק ןענעקטנַא ייז ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ּפיל רענעגנַאה
 ,סעקיפוילש ןערָאװעג ןערָאבעג ױזַא סָאד ןענייז ייז זַא טסניימ אוד ןוא

 ךפ
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 ? סעקיּפוילש סָאד טסייה סָאװ --
 -עב ןעמָאנ רעניזָאד רעד סָאװ טסינ רָאנ טסייוו אוד ,אוד טסהעז --

 טלעיּפש ןעמ ןעוו ,ךָאד טסייוו אוד .בולק רעזנוא ןופ ןימרעט ַאזַא זיא סָאד .טייד
 ַא איז טרעו טייצ עגנַאל ַא ייא ןַא טלעקייק ןעמ ןעוו זיא ,רעייא ןעלקייק ןיא

 אֹוד ןענַאװ זיב ,בולק ןיא טסרהָאפ ,טסרהָאפ ; רענייא רעזנוא זיא ױװַא ,קיּפוילש
 ןוא טקוק שנעמ א רערעזנוא ןוא ךיז טכַאל ריד טָא ,ונ .קיּפוילש ַא טסרעוו

 ףַארג אוד טסנעק .,קיּפוילש א םשה ךורב ןערעוו ןיוש טעוװ ןיילא .רע ןעוו ,טרַאװ
 ןעהעזרעד טָאה ןיוועל ןוא טסריפ רעד ןָאהטעג גערפ א טָאה -- ? יקסנעשטעשט
 .סעניציוו סעּפע ןעלהעצרעד ליווװ רע זא ,םינּפ ןייז ןופ

 .טינ םהיא ןעק ךיא ,ןיינ ---
 .ןָאזרעּפ עטקואוועב ַאזַא זיא ייקסנעשטעשט ףַארג ! סָאד טמוק איוו ,ונ ---

 תירוצ יירד רהָאי ַא טימ .ןעלעיּפש דראיליב רעמיא טבעיל רע .,סנייא ץְלַא רונ

 טָאה ,ט'הירב'עגנ ךיז טָאה ןוא קיּפוילש ַא ןעועוו וצ ןופ םייוו ןעוועגנ ךָאנ רע זיא

 -וצ להָאמ ןייא רע טמוק ,םויה יהיו .סעקיּפוילש איד ןופ קזוח טכַאמעג ןייֵלַא
 רעד טָא ,ונ 4 םהיא ךָאד טסנעק אוד ,יליסאוו ...רַאצייװש רעזנוא ןוא ,ןערהָאפ
 ,יליסאוו ,ךיז טרעה סָאװ ,ונ, :גערפ א יקפנעשטעשט ףַארג םהיא טיג .רעקיד

 זַאוו ןוא | ? ןעמוקעג סעקיּפוילש איד ןיוש ןענייז ? ַאד ןיוש ןענייז רעוו ןוא רעוו
 | ! לרעדורב ,זיא ױזַא ,"רעטירד רעד טייז רהיא , םהיא טרעפטנע יליס

 ,רעמיצ ןעסיורג םעד : ןרעמיצ עלַא טסריפ ן'טימ ןעגנַאגעגכרוד זיא ןיוועל

 -יילק ןעגיהור ַא ףיוא טלעיּפשעג טָאה ןעמ ןוא ןעשיט ןענַאטשענ ןענייז סע ואוי
 זיא סע ואוו ןוא ךַאש טלעיּפשעג טָאה ןעמ ואוו ,רעמיצ םעד ךָאנרעד ; ןפוא םענ
  -רראיליב םעד ; טסעומשעג ןעצימע טימ טָאה ןוא שטיווָאנַאװיא ייגרעס ןעסעזענ

 ימאש ןעקנורטעג ןוא הרבח עצנַאג ַא ןענַאטשעג ןענייז טייז ַא ןיא ואוו ,רעמיצ
 קילב ַא ךָאנרעד ןעבָאה ייז ;ןיגַאנ ךיוא ןעוועג זיא הרבח רעד ןיא ןוא רעינַאּפ
 סע ןעכלעוו ייב ,שיט-ןעטרַאק א םורא ואוו ,רעמיצ ןעלַאנרעפניא םעד ןיא ןָאהטעג
 עטריסערעטניארַאפ םורַא ןעסיוטשענ ךיז ןעבָאה סע ןוא ןיװשַאי ןעסעזעג זיא
 . -עזעל ןיא ןיירַא ייז ןענייז שיור ןייק ןעכַאמ וצ טינ ךיז גידנעהימעב .,רעלעיּפש

 טימ שנעמ רעגנוי ַא ןעסעזעג זיא ןערושזַאבַא טימ ןעּפמָאל רעטנוא ואוו ,רעמיצ
 וצ ןוא ,ןעטייווצ םעד ךָאנ לַאנרושז ןייא גידנעּפַאכרעביא ,םינּפ ןענידנערָאצ א
 ןיירא ךיוא ןענייז ייז .ןעזעל ןיא טפעיטרעפ ,לארענעג רעטַאװעכילּפ א םהיא
 םעד ןיא .רעמיצ רענולק רעד ןעפורעג טָאה טסריפ רעד ןעכלעוו ,רעמיצ ם'ןיא

 ןעגעוו טרעּפמַאהעג ךיז ןעבָאה ןוא ןררעה יירד ןעסעזעג ןענייז רעמיצ ןעגיזָאד

 .ןעטכירכַאנ עשיטילָאּפ עטצעל איר
 םעד ןופ רענייא טגָאזעג טָאה --- גיטראפ ןיוש ,טונ ױזַא טייז ,טסריפ ---

 .קעוַא םהיא טימ זיא טסריפ רעד ןוא .םהיא גידנעכוזפיוא ןערַאינטרַאּפ טסריפ

 -עג עלַא טרעניארע ךיז טָאה ,טרעהענוצ ךיז טָאה ,עלייוו ַא ןעסעזעג זיא ןיוועכ

 ךילקערש ןערָאװעג זיא םהיא ןוא טרעהעננָא טנייה ךיז טָאה רע עכלעוו ,ןעכערּפש

 - ןעכוזפיוא ןעגנַאגעג זיא ןוא ןעביוהעגפיוא גיטסַאה ךיז טָאה רע  ,גילייווגנַאל/
 .ןעגניירברעפ וצ רעכילהערפ זיא סע עכלעוו טימ ,ןעניצוואדוט ןוא ןיקסנאלבא

 רעמיצ-דרַאיליב םעד ןיא קנַארטעג לעגירק ַא טימ ןעסעזעג זיא ןיצווארוט
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 סעּפע ןעגעוו ןעבָאה ןוא ןיקסנָארװ טימ ןעסעזענ זיא שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןוא
 ,רעמיצ ןופ לעקניוו ןעטייוו ַא ןיא טסעומשעג

 -טמיטשעבנוא עגיזָאד איד רונ ,גילייווננַאל ןעלהיפ לָאז איז סָאװ טינ --
 -בא רעלענש טלעוועג טָאה רע ןוא ןיוועפ טרעהעג טָאה -- עגַאל רעד ןופ טייה
 .ןעפורעגוצ םהיא טָאה שטיוװעידַאקרַא ןאּפעטס רעבָא ; ןעטערט

 ןיוועל ןוא ,שטיוװעידַאקרַא ןאּפעטס ןהָאטעג גָאז ַא טָאה -- ! ןיוועל ---
 טגעלפ סע איוו ,טכייפ םהיא ייב ןענייז ענייז ןעגיוא איד זַא ,טקרעמעב טָאה
 ןעוועג זיא רע ןעוו רעדָא ,ןעקנירטסיוא טגעלפ רע ןעוו ,ןייז רעמיא םהיא ייב
 הענ ןיוועל -- .עטייווצ סָאד יא סנייא יא ןעוועג זיא טנייה .סעּפע ןופ טרהירעג
 ,טקיררעג טסעפ ןוא דנַאה ןייז טּפַאכעגנָא טָאה ןוא טגָאזעג רע טָאה -- קעװַא טינ
 .ןהעגקעוַא לָאז רע ןפוא םושב גידנעלעוו טינ םינּפַא

 -- דניירפ רעטסעב ייימ טינ ביוא ,רעטסגיטכירפיוא ןיימ זיא סָאד ---
 .רעייהט ןוא רעטנהענ ךָאנ ךיוא רימ טפיב אוד -- ןיקסנַארוװ טגָאזעג רע םָאה
 םוראוו ,טנעהָאנ ןוא טעדניירפעב ןייז טפרַאד רהיא זַא ,סייוו ךיא ןוא ליוו ךיא ןוא
 ,ןעשנעמ עטוג עדייב טייז רהיא

 טָאה -- ךיז ןעשוקוצ וצ איוו טשינ רהעמ זנוא טביילב ,עשזי-סָאוװ ,ֹונ ---
 ,דנַאה ןייז ןעניוועל גידנעגנַאלרעד ,יקסנָארוװ סַאּפש ַא טימ טגָאזעג גיטומטוג

 ניטפערק איז טָאה ןוא דנַאה עטגנַאלרעד איד ןעמונעגנָא לענש טָאה ןיוועל
 ,ןהָאטענ קירד ַא

 .ןרעג רהעז ,רהעז ---
 -ַאקרַא ןאפעטס טלעטשעב טָאה -- רעינַאּפפאש ׁשַאלפ ַא ,שנעמ --

 : - .שטיוועיד
 .ןעניוועל טרעפטנעעג יקסנָארוװ טָאה --- ןרענ רהעז ךיוא ןיב ךיא ןוא --
 -- ?ןַאננַא טימ טנַאסעב טינ רָאג ךָאנ ךָאד זיא רע זא ,אוד ספייוו --

 שרעדנַא טינ ליוװ ךיא ןוא --- ןיקסנָארװ טגָאזעג שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס טָאה
 ! ןיוועל ,רימ ןערהָאפ .רהיא וצ םהיא טימ ןערהָאפרעבירַא איוו

 ךיז טעוװו איז איוו --- יקסנָארװ ןעפורעגבא ךיז טָאװ -- ? ךילקריוו ---
 -עב ךיא רעבָא ,םייהַא רימ וצ ךייא טימ ןערהַאפעג ךיילג טלָאװ ךיא ,ןעהערפרעד
 ןעגידנע טעװ רע ןענַאװ זיב ,ָאד ןייז ליוו ךיא ןוא ,ןעניװשַאי ןעגעוו ךיז גיהורנוא
 .ןעלעיּפש

 - 9 טכעלש ,זיא סָאװ --
 רעגיצנייא רעד ןיכ ךיא ןוא ,ןעלעיּפשרעפ ןייא ןיא ץלַא טלַאה רע --

 .ןעטלַאהקירוצ םהיא ןָאק רעכלעוו
 -עיּפש טכעוו ןיוועל ? לעדימַאריּפ ַא ןעלעיּפש רימ ןעלעוו ? סָאװ זיא ---

 -עב א ןעבעגעג טָאה ןוא שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה -- !ןייפ ? ןעל
 ! פעדימַאריּפ א קעװַא ?עטש ,יע -- : להעכ

 -פעוו רענידעב-דראיליב רעד טרעפטנעעג טָאה --- גיטרַאפ גנַאל ןיוש ---
 -טייצ ןופ טציא טָאה זוא קע-יירד ַא ןיא ןערַאש איד טלעטשעגנסיוא ןיוש טָאה רעכ
 .רַאש ןעטיור םעד טלעקייקעגמורא ןעגעוו ביירטרעפ

 ! רימ ןעלעיּפש ,ונ ---
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 -עידַאקרַא ןַאּפעטס טָאה טגידנעעג ןעוועג זיא עיטרַאּפ-דרַאיליכ איד ןעוו
 .םערא ןרעטנוא ןעניוועל ןהָאטעג םהענ ַא שטיוו

 ןיא איז ? אה ,ךיילג .ןַאננַא ןעכוזעב סָאד טסייה ןערהָאפ רימ ןעלעוו ---
 .ןעגניירב וצ ךיד ןעכָארּפשרעּפ גנַאל ןיוש רהיא בָאה ךיא .זיוה וצ טארוקַא טציא
 | ? רנעבא טנייה ןערהָאפ וצ ןעבילקעג ןעד ךיז אוד טסָאה ןיהואוו

 ןיקסשזאיווס ןעכָארּפשרעפ זיולב בָאה ךיא .טמיטשעב טינ ץעגרע ןיא ---
 רימָאל ,טוג .טפַאשלעזעג רעכילטפַאשהטריווידנַאל רעד ןופ גנוציז רעד ףיוא ןייז וצ

 - .ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ןערהָאפ -
 ןיוש זיא עטערַאק ןיימ ביוא ,סיוא ןיפעג ! ןערהָאפ רימ ,גיטרַאסיורג ---

 .ײקַאל םוצ ןָאהטעג דנעוו א שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס ךיז טָאה -- ןעמוקעג

 -רעפ עטלעיּפשרעפ איד טלהָאצעב טָאה ,שיט םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןיוועל

 ,ײקַאל ןעקניטלַא םעד ןפוא ןעמייהעג ןימ א ףיֹוא סעּפע טלהָאצעב טָאה ,לעבור גיצ

 ןיא טכַאמעג טָאה רע סָאװ תואצוה איד ,רהיט רעד ייב ןענַאטשעג זיא רעכלעוו
 רע זיא ,דנעה איד טימ טייקטכייל רעדנוזעב א טימ סעּפע גידנעגיוו ןוא ,בולק
 .סיורא ןוא ןעלאו איד ןעגנַאגעגכרור
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 -סיוא עמיטש עווָאסַאב עזייב א טימ טָאה -- ! עטערַאק סיקסנָאלבָא --
 עדייב ךיז ןעבָאה ייז ןוא ןערהָאפענוצ זיא עטערַאק איד .רַאצייװש רעד ןעירשעג
 איד ןופ ןערהָאפעגסיױרא זיא עטערַאק איד גנַאל איוו ,סגנַאפנָא זיולב .טצעזענ

 -יבולק רעד ןופ קורדנייא םעד טלהיפעג ץלַא ךָאנ ןיוועל טָאה ,בולק ןופ ןערעיוט
 זיא עטערַאק איד רעבָא איו .טייקנידנעטשנַא ןוא ןעגינעגרעפ ,עהור רעש

 טינ רעד רעביא סענעלסיורט איד טלהיפרעד טָאה ,סָאג ןיא ןערהָאפעגסיורא
 איד ןעשיווצ ןעיירשעג ןוא ןעיירעלדיז איד טרעהרעד טָאה ,סַאג ןופ טייקכיילג

 ןיא יוזא ,קנייש א ןופ דליש עטיור איד ןעהעזרֶעד טָאה ןוא סעקישטשזאווזיא
 ער ךיז ןעבעג וִצ ןעביוהעגנָא טָאה דע ןוא ןעדנואוושרעפ ןיוש קורדנייא רענעי

 רע טוהט וצ .ןוא גָאט םעד רַאפ ןעגנולדנַאװ ןוא ןעגנולדנַאה ענייז ןופ טפַאשנעכ
 רעבָא ?ןעגָאז יטיק ףיורעד טעװ סָאװ ,ןַאננַא וצ טציא טרהָאפ רע סָאװ ,טוג
 .ןעטכַארט גנַאל ןעזָאלעג טינ םהיא טָאה שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס

 -- ןערעװ טנַאקעב רחיא טימ טסעוו אוד סָאװ ,ןרעג ןיב ךיא איוו ---
 .ןעשנואוועג גנַאל ןיוש סָאד ךָאד טָאה יללאד ,אוד טסייוו -- טגָאזעג רע טָאה

 - יטסעד ןופ רעבָא ,רעטסעווש א רימ זיא איז ,תמא .ךיוא איז טכוזעב ווָאװ ןוא

 - אוד ,יורפ עכילרעדנואוו א זיא איז זא ,טייקטסיירד טימ ןעגָאז ךיא זומ ןעגעוו

 .טציא סרעדנָאזעב ,ערעווש א רהעז רונ זיא ענַאל רהיא .,ןהעז ןיילא טסעוו

 ? סרעדנָאזעב טציא סעּפע סָאװ רַאפ ---
 ןיוש זיא רע ןוא ; טג א ןעגעוו ןַאמ רהיא טימ ןעלדנַאװרעטנוא רימ ---
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 סע ;ןהוז רהיא ןענעוו ןעטימ ןיא ןעטייקנירעווש ןענייז ָאד רעבָא ,נימיטשנייא

 טהיצ סָאד איוו טַאנָאמ יירד ןיוש זיא ,ןעגידנע טפרַאדעג גנַאל ןיוש ךיז טָאה
 הנותח איז טעװ ,םנ א ןייז טקריוועגסיוא טעוװ סע רונ איוו .םעד רעביא ץלא ,ךיז

 ךיז ןעהערד ןופ גהנמ רעטלַא רעד זיא סָאד םוד איוו  .ןיקסנָארוװ טימ ןעבָאה
 ןוא טינ טביולג רענייק סָאװ ןיא ",חמשת חמש , םעד טימ ,הּפוח רעד רעטנוא
 "עטס ןעטימ ןיא טגצזעגניירא טָאה -- ! ןעשנעמ ןופ קילג םעד טרעטש סע סָאװ

 ענַאל רעייז טעוו ,ןעכילקריוורעפ ךיז טעװ סָאד ןעוו ,ונ --- שטיװעידַאקרַא ןַאּפ
 .ענייד איוו ,עניימ איוו ,טסיטשעב ןייז

 ? טלַאהבָא רעד זיא עשז-סָאװ ןופ ---
 ןיא סעלַא סָאד ! עטכישעג ענילייווגנַאל ןוא עגנַאל ַא זיא סָאד ,ְּךַא --

 -רעד גידנעטראוו ; ױזַא זיא ןופרעד ךאז איד רעבָא .טמיטשעבנוא ױזַא זנוא ייב
 יירד ןיוש ,איז ןענעק עֶלַא ואוו ,ָאד איז פנהָאװ ,טגנ ן'זיב עװקסָאמ ןיא ָאד לייוו
 ,ןיללאד רעסיוא ןעיורפ ןופ טינ םענייק טהעז ,טינ םענייק טכוזעב איז ; טַאנָאמ
 ַא טימ ןהָאט הבוט א רהיא לָאז ןעמ זַא ,אוד טסהעטשרַאפ טינ ליוו איז םוראוו
 רהיא ןופ זיא איד ליפא --- אראווראוו ןיטסריפ ,ּפָאקמוד עניזָאד איד ; ךוזעב

 טינ יורפ רעדנַא ןַא טלָאװ עגַאל ַאזַא ןיא .גיסַאּפנוא רַאפ סָאד גידנענעכער ,קעװַא
 איז איוו ןעהעז ןייֵלַא אוד טסעװ טָא --- איז רעבָא ,תוחכ ןייק ךיז ןיא ןעניפעגנ
 וצ ,ךיז טלַאה איז גידריוו איוו ,גיהור איוו .ןעבעל רהיא סנעדרָאעגנייא טָאה
 -עג ַא שטיװעידַאקרַא ןאּפעטפ טָאה -- !רעטסיולק ןענעגנא לעסעג ןיא ,סקניל
 -- ! סייה איוו ,ופ --- רעשטוק םוצ עטערַאק ןופ רעטסנעפ ןיא ןהָאטעג יירש
 ,טסָארפ רעגידַארנ 19 ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ףיורעד גירנעקוק טינ ,טגָאזעג רע טָאה

 -ַאב גונעג ןייז סיוועג ךָאד איז זומ ,רעטכָאט ַא ךָאד סָאה איז רעבָא --
 .ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ? רהיא טימ טגיטפעש

 ---?איז , א זיולב סלַא רעמיצנעיורפ עדעי רָאפ סעּפע ךיז טסלעטש אוד --
 איו שרעדנא טינ זיא ,טגיטפעשעב זַא--,שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס טגָאזעג םָאה
 םעד ןעגעוו רעבָא ,ךיז טכוד ,גנוהיצרע-עטונ ַא רהיא טינ איז ,ןיינ ,רעדניק טימ
 -יימש אוד .ןעביירש טימ ךילכעזטּפיוה טגיטפעשעב זיא איז .גינייוו ךיז טרעה
 ןוא ,רעדניק רַאפ ךוב ַא טביירש איז .טסיזמוא רעבָא ,העז ךיא ,שינָאריא טסלעכ
 ןוא ,ןעזעלעג ךוב םעד איז טָאה רימ רונ ,םעד ןענעוו טינ םענייק טלהעצרעד איז
 -עגסיורא רעד ,ךָאד טסייוו ...ןעועױקרָאװ ןעבעגעג טּפירקסונאמ םעד בָאה ךיא
 זיא סָאד זַא ,טגָאז רע ןוא .ךיז טכוד ,רעביירש ַא ךיוא ןיילַא ְךָאד זיא רע ...רעב
 א יורפ ַא זיא סָאד זַא ,יאדוא ךָאד ססניימ אוד רעבָא ,קרעוו סעגידריווקרעמ ַא
 ,ץרַאה א טימ יורפ ַא םעֶלַא רָאפ זיא איז .ןָא טינ ךיז טביוה סע ? ןירעסַאפרעפ
 עקרעדנעלננע ןַא ,עלעדיימס ַא רהיא ייב ךיז טעװעדָאה טציא .ןעהעז טסעוװ אוד
 .עילימַאפ עצנַאנ ַא ןוא

 ? םעשיּפָארטנַאליפ סעּפע ,סָאװ ---
 א טינ .סעטכעלש סעּפע ןעניפעג ךיילג סעלַא ןיא טסליוװ אוד ,ַאהַא ---

 -עג טָאה ןיקסנָארוו ייב טסייה סָאד ,ייז ייב .עגיצרַאה ַא רונ ,עשיּפָארטנַאליפ
 -ךַאפ ךיז טָאה רע .רוכיש ַא רעבָא ,ךַאפ ןייז ןיא הירב ַא ,רעדנעלגנע ןַא טנעיד
 איז .עילימאפ איד ןעפרָאװעגקעװַא טָאה רע ןוא ,זנעמערט םוירילעד ,ט'רוכיש
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 ףיוא ךעלנניא איד ןיילַא טגיטרעפרעפ ןוא ,סיוא ייז טפלעה ,ןעמונעגוצ ייז טָאה
 - .ךיז וצ ןעמונעגוצ ןעצנַאג ןיא איז טָאה עלעדיימ סָאד ןוא ,םויזַאנמיג ןיא שיסור
 .ןעהעז ְךֶאד טסעוו אוד

 שטיװעידַאקרַא ןאּפעטס ;ףיוה ַא ןיא ןערהָאפעגנײרַא זיא עטערַאק איד
 זיא סע ןעכלעוו ןעבעל ,גנַאנניײרַא םענדַארַאּפ ןיא ןהָאטעג גנולק ַא ךיוה טָאה
 איד טָאה רעכלעוו ,רַאצייװש םעד גידנענערפ טינ ןוא .ןעטילש ַא ןענַאטשענ
 ךָאנ ןעגנַאגעג זיא ןיוועק .,ןיירַא רע זיא ,זיוה וצ זיא ןעמ ביוא טנעפעעג ריחט
 ,טוהט רע סָאװ טכער זיא סע ביוא ,גידנעלפייווצ רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ,םהיא

 ; טיור זיא רע זַא ,טלרעמַאב ןיוועל טָאה לעניּפש ןיא ךיז גידנעקוקנייא
 טָאה ,ןעביוא גידנעמוקפיורא רוכיש סינ זיא רע זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע רעבָא
 ייב רעוו זיא וצ ,ייקאל ןעטנאקעב םעד ןהָאטעג גערפ ַא שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס
 ררעה טציז רהיא ייב זַא ,רעפטנע םעד ןעמוקעב טָאה רע ןוא אנוועידַאקרַא ַאננַא
 | | | .וועױקרָאװ

 .?ייז ןענייז ואוו ---

 | | י - ,טעניבַאק ןיא --
 שטיװעידַאקרַא ןאּפעטס זיא ,רעמיצ-ססע ןעסיורג טינ םעד גידנעהעגכרוד

 ןעטכיולעב ןעוועג זיא רעכלעוו ,טעניבַאק ןעלעקנוד-בלַאה ןיא ןיירַא ןעניוועל טימ
 -סגנולגיּפשבא רעדנַא ןַא ; רושזאבא ןלעקנוד ןעסיורג א טימ ּפמָאל ןייא טימ זיולב
 ןעצנַאג ןופ ,ןעסיורג ַא ןעטכיולעב טָאה ןוא דנַאװ רעד ףיוא טנערבעג טָאה ּפמָאל
 -םיוא סניוועל ךיז ףיוא ןעגיוצעג טָאה רעכלעוו ,יורפ ַא ןופ טערטרָאּפ ,סקואוו

 רַאפ טָאה ווָאליַאכימ ןעכלעוו ,טערטרָאּפ סַאננַא ןעוועג זיא סָאד .טייקמאזקרעמ

 רעד ןיא טערטרָאּפ םעד ףיוא טקוקעג טָאה ןיוועל .ןעילַאטיא ןיא טכבַאמעג רהיא
 טָאה רע .ןעסיירבָא טנעקעג טינ םהיא ןופ ךיז טָאה ןוא גנוטכיילעב רעדנעצנעלג
 -עידַאקרַא ןַאּפעטס סָאװ גידנערעה פינ ןוא ,ןעוועג זיא רע ואוו ןעסעגרַאפ וליפא
 םעד ןופ ןעניוא איד ןעזָאלעגבָארַא טינ רע טָאה ,ןעצימע טימ טדערעג טָאה שטיוו
 ,עגירעבעל ַא רונ ,דליב ןייק טינ ןעוועג זיא סָאד .טערטרָאּפ ןעכילרעדנואוו
 דנעה ןוא ןרעטלוש עטעקַאנ טימ ,ראָאה עויורק ,עצרַאװש טימ ,יורפ עגיטכערּפ
 -ייא ןַא טימ עטקערַאב ןעּפיל איד ףיוא ?עכיימש-בלַאה ןעטכַארטרעפ ַא טימ ןוא
 םהיא גידנעגניירב ןוא םהיא ףיוא גידנעקוק ךילטרעצ ןוא ךיירנעיז ,לעכוּפ ןעלעד

 זיולב ענידעבעל ןייק ןעוועג טינ זיא איז .קילב רהיא טימ טייהנעגעלרעפ ַא ןיא

 .ןייז ןָאק עגידעבעל ַא רעדייא רענהעש ןעוועג זיא איז סָאװ ,רַאפרעד
 ַא ךיז ןעבעל גנולצולּפ טרעהרעד רע טָאה -- ןיב ךיא ןרעג איוו ---

 -רעד ןופ עמיטש איד -- םהיא וצ גיטנאק טעדנעוועג ןעוועג זיא עכלעוו ,עמיטש
 ןעמוקעג זיא איז .טַאהעג האנה ױזַא טָאה רע טערטרָאּפ סעמעוו ןופ ,יורפ רעבלעז
 -רעד םעניבַאק ןופ טייקניטכיל-בלַאה רעד ןיא טָאה ןיוועל ןוא ןעגענטנַא םהיא

 -נעדעישרעפ ,עלעקנוד ַא ןיא ,טערטרַָאּפ ן'פיוא סָאװ ,יורפ עגיבלעזיד ןעהעז

 רעבָא ,קורדסיוא םענעי טימ טינ רונ ,עגאל רעבלעזרעד ןיא ןוא ,דיילק עטרילָאק

 ןופ ןערָאװעג טּפַאכעגּפיוא זיא איז איוו ,טייקנהעש ןופ הנרדמ רעבלעזרעד ףיוא
 -קריוו רעד ןיא דנעצנעלגנ רעגינייוו ןעוועג זיא איז .טערטרָאּפ ן'פיוא רעלהַאמ םעד
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 ,סעיינ סעכלעזַא סעּפע ןעוועג רעגידעבעל רעד ןיא זיא רַאפרעד רעבָא ,טייקכיל
 | .טלהעפענ טָאה טערטרָאּפ ןיא סָאװ ,סעדנעהיצנא

10, 

 -עב טינ טָאה ןוא ןענענטנַא םהיא ןעמוק וצ ןעביוהענפיוא ךיז טָאה איז
 ,טייקגיהור רעד טימ ןוא .ןעהעזרעד םהיא טָאה איז סָאװ ,החמש רהיא ןעטלַאה
 איז טָאה ,דנַאה עשיגרענע ,עניילק רהיא טקערטשעגפיוא טָאה איז רעכלעוו טימ
 ףיוא טגייצעגנָא םהיא טָאה ןוא ןעוועיױקרָאװ טימ טכַאמעג טנאקעב ךיילג םהיא
 גידנעפורנָא ,טײברַאעג ןוא ָאד ןעסעזעג זיא עכלעוו ,לעדיימ טיור ןיילק ,ןהעש ַא
 .עקנאוועדָאה רהיא איו

 ןופ גידנעמוקסיורא ןוא ,טלָאהרעדיװ איז טָאה -- ןרענ רהעז ,רהעז --
 רעדנוזעב ַא ןעטלַאהרע סעּפע רעטרעוו עכַאפנייא עניזָאד איד ןעבאה ןעּפיל עוהיא

 טפַאשדניירפ רעייא רַאפ ךייא בעיל ןוא גנַאל ןופ ןיוש ךייא ןעק ךיא -- גנוטיידעב |
 ,טייצ עצרוק ץנַאג ַא טנעקעג איז בָאה ךיא ...יורפ רעייא רַאפ ןוא ןאוויטס וצ
 ,לעמהילב ןעניטכערּפ ַא ןופ קורדנייא םעד ןעזָאלעגרעביא רימ ןיא טָאה איז רעבָא
 ! רעטומ ןערעוו ןעכינ ןיא ןיוש טעוװ איז ןוא ,לעמהילב גיטכערּפ ַא עקַאט ךילמענ

 רהיא גידנעגארטרעביא זייוועלייוו ,טלייאעג טינ ,יירפ טדערעג טָאה איז
 ,קורדנייא רעד זַא ,טלהיפעג טָאה ןיוועל ןוא ,ןעניוועל ףיוא רעדורב םעד ןופ קילב
 עקַאט זיא םהיא ןוא ,רעטוג ַא ןעוועג זיא ,טכַאמעג רחיא ףיוא טָאה רע ןעכלעוו
 -ענ איז טלָאװ רע איוו ,רהיא טימ םהענעגנַא ױזַא ןוא טכייל ױזַא ןערָאװעג דיילג
 + ,ןָא טייהדניק ןופ טנעק

 נערפ א רעדורב רעד רהיא טָאה -- ? טייהדנוזעג ןייד זיא איוו --
 | | .ןהָאטעג

 | ,ךילנהעוועג איוו ןעוורענ איד .השקטשינ --
 :עידַאקרַא ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה -- ? טוג ךילנהעוועגנוא ,תמא טינ --

 ,טערטרָאּפ ןיא ןייא ךיז טקוק רע איוו גידנעקרעמעב ,ןעניוועל שטיוו
 .ןעהעזועג טינ טערטרָאּפ ןערעסעב ןייק בָאה ךיא ---
 .וועיױקרָאװ טגָאזעג טָאה --- ? רהַאװ טינ ,ךילנהע ךילנהעוועגנוא ןוא ---
 רעדנוזעב ַא .לַאניגירַא םעד ףיוא טערטרָאּפ ןופ ןהָאטעג קוק ַא טאה ןיוועל

 .קוק ןייז ךיז ףיוא טלהיפרעד טָאה איז ןעוו ,םינּפ סַאננַא ןעטכיולעב טָאה ץנַאלג
 -עג רע טָאה טייהנעגעלרעפ ןייז ןעטלַאהעב וצ םוא ןוא ןערָאװעג טיור זיא ןיוועל
 -דנַאטקעלַא איראד ןעהעזעג טָאה איז איו גנַאל ןיוש ביוא ,ןהָאט גערפ ַא טלָאװ
 : ןעדייר וצ ןעביוהעגנָא ַאננַא טָאה טונימ רעד ןיא רעבָא ,אנווָאר

 טדערעג ןעשטיוָארטעּפ ןאוויא טימ סָאוװ-רונ ָאד סָאד ןעבָאה רימ ---
 ? ןעהעזעג ייז רהיא טָאה .רעדליב עטצעל סוואקנעשטשאוו ןעגעוו

 ,ןעהעזעג ייז בָאה ךיא ,אי --
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 -ענ טָאה רהיא ,ןענָאלשענרעביא ךייא בָאה ךיא ,טגידלושטנע רעבָא --
 ...ןענָאז סָאװ טלעוו

 ,ןיללאד ןעהעזעג טָאה איז איוו גנַאל ןיוש ֹוצ ןהָאטעג גערפ ַא טָאה ןיוועל
 רַאפ טכַארבעגנפיוא רהעז זיא איז .ןעוועג ןעטכענ רימ ייב זיא איז ---

 ןעגעג טכערעגנוא ךיז טכוד זיא רערהעלד ןייטיל רעד .עיזַאנמיג ןענעוו ןאשירג

 ,םהיא
 ןעלעפעג רהעז טינ רימ ןענייז ייז .רעדליב איד ןעהעזעגנ בָאה ךיא אי --

 + .ךערּפשעג םענעביוהעגנָא םעד וצ ןיוועל ןהָאטעג רהעק ַא ךיז טָאה -- ןערָאװעג
 טָאה רע איוו ,גנולעטשעב רעּפ איו טינ רָאג טציא טדערעג טָאה ןיוועל

 ךיז טָאה רהיא טימ דערּפשעג ןיא .הירפ-רעד-ןיא ןעצנַאג ַא טנייה .הָאטעג סָאד
 ןעוועג זיא םהענעגנַא .גנוטיידעב רהעמ סעּפע טָאה טרָאװ סעדעי זַא ככודעג םהיא
 ,טרער איז איוו ןערעה וצ ןעוועג זיא רעמהענעגנַא ְךָאנ ןוא ,רהיא ןנימ ןעדייר וצ

 טינ ,טכייל ןוא גולק רונ ,גולק ןוא ךילריטַאנ רונ טינ טדערעג טָאד איז
 טּפיוה םעד גידנעבעגוצ רונ ,ןעקנַאדעג ערהיא וצ הטרעוו ןייק גידנעביירשוצ
 י | .רהיא טימ טדער סָאװ ,םעד ןופ ןעקנַאדעג איד וצ הטרעוו

 רעד ןיא גנוטכיר רעיינ רעד ןענעוו ןעניוצרעפ ךיז טָאה ךערּפשעג סָאד

 .,רעלַאמ ןעשיזיוצנַארפ יא ןופ לעביב רעד ןופ גנורירטסוליא עיינ יד ןענעוו ,טסנוק
 זיב טהעגרעד סָאװ ,םזילַאער ַאזַא ןיא רעלהאמ םעד טגידלושעב טָאה וועיוקראוו
 ןעמעלַא ןופ רהעמ ןעבָאה ןעזיוצנַארפ איד זַא ,טרהעלקרע טָאה ןיוועל .טײהבָארג

 דַאפרעד ןוא טסנוק רעד ןיא ןעדנעטשמוא ןופ טנעמעלע םעד טרהיפעגניירַא
 ןיוש .םזילַאער םוצ גנורהעקקירוצ רעד ןיא טסנידרעפ רעדנוזעב ַא ייז ןעהעז

 .עיזעאּפ יז ןעהעז ,טינ ןעגיל ןייק ןעגָאז ייז סָאװ ,אפוג ןיירעד
 לעיפ ױזַא טכַאמענ טינ טרָאװ גולק א רענייז ןעניוועל ךָאנ טָאה ?הָאמ ןייק

 ןעטכיולעב ןעצנַאג ןיא גנולצולּפ זיא םינּפ סַאננַא .להָאמ סָאד איוו ןענינעגרעפ
 ,טכַאלוצ ךיז טָאה איז .קנַאדעג ןעגיזָאד םעד טצעשעגבָא טָאה איז ןעוו ,ןערָאװעג

 טהעזרעד !עמ ןעוו ,טכַאל ןעמ איו -- טגָאזעג איז טָאה -- ְךַאָל ךיא --

 -לָאֹפ טריזירעטקַארַאכ ,טגָאזעג טָאה רהיא סָאװ ,סָאד .טערטרַאּפ ןעכילנהע ןא

 -יל איד וליפא ןוא ,ײרעלהַאמ איד ,טסנוק עשיזיוצנַארפ עגיטציא איד גידנעטש

 ,ױזַא דימת זיא סָאד זַא ןייז ןָאק סע רעבָא .עדָאד .,אלָא/ :רוטַארעט
 -רעד ןוא ,ןערוגיפ-סדנַאטשמוא עטכַארטעגסױא ןופ גנוסַאפפיוא ןַא טעדליב ןעמ

 עטכַארטעגסיױא איד ,ןערָאװעג טכַאמעג ןיוש ןענייז ןענָאיצַאניבמָאק עֶלַא -- ךָאנ

 ,עכילריטַאנ רהעמ ןעטכַארטוצדוצ ןָא טביוה ןעמ ןוא ,ןעסערעד ןעבָאה ןערוגימ

 | .ןערוניפ עכילטנעדרָא רהעמ
 ,וועױקרָאװ ןהָאטעג גָאז ַא טָאה --- ! גיטכיר גידנעטשלָאפ זיא סָאד --

 דנעוו ַא ךיז איז טָאװ --- ? בולק ןיא ןעוועג ,סע טסייה ,רהיא טייז -- |

 .רעדורב םוצ ןהָאטעג
 -לעוו ,ןיוועל ןהָאטעג טכַארט ַא טָאה "! רעמיצנעיורפ ַא זיא סָאד ,אי ,אי,

 ,םענהעש רהיא ףיוא טקוקעג דנַאנַאכָאנ טָאה רע זַא ,ןעסעגרעפ ױזַא ךיז טָאה רעכ
 טָאה ןיוועל .ןעטיבעגמוא גידנעטשלָאפ טציא ךיז טָאה רעכלעוו ,םינּפ ןעכילנעוועב

 רע ,רעדורב םוצ טייהרענעניובעגנא טדערעג טָאה איז סָאװ ןעגעוו ,טרעהעג טינ
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 רהיא ןופ קורדסיוא םעד ןיא גנורעדנע רעד ןופ טשַאררעביא ןעוועג רעבָא זיא
 טציא ןוא ,טייקניהור ןייז טימ ןהעש ױזַא ןעוועג םינּפ רהיא זיא רעהירפ ,טכיזעג
 סעכ ,טייקנירעגיינ ערַאברעדנָאז טקירדענסיוא גנולצולּפ םינּפ רעניזָאד רעד טָאה

 ערומשז ַא טָאה איז .טונימ ןייא זיולב טרעיודענ טָאה סָאד רעבָא ,ץלָאטש ןוא
 | .סעּפע ףיוא ךיז נידנענהָאמרעד איוו ,ןעגיוא איד ןהָאטעג

 איז טָאה -- טנַאסערעטניא טינ םענייק סָאד זיא סנעגירעביא .אי ,ונ --

 רעדרַא ,זיל פ :עקרעדנעלגנע רעד וצ ןהָאטעג רנעוו ַא ךיז טָאה ןוא טגָאזעג
 .םור-גניאָארד יהד ןיא עיטיה ד

 .ןעגנַאגעגסיױרא זיא ןוא ןעביוהענפיוא ךיז טָאה עלעדיימ סָאד
 -עג גערפ ַא טָאה -- ? ןעמַאזקע םעד ןעטלַאהעגסיוא איז טָאה איו ,ונ ---

 שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןהָאט
 .רוטַאנ עבעיל א ןוא דניק סעניהעפ ַא רהעז .,ןעטלַאהעגסיוא גיטכערּפ ---

 רהעמ ןעבָאה בעיל איז טסצ וי איד זַא ,טימרעד ןעגידנע ךיז טעוװ סע ---
 | .ענענייא ןייד איוו

 -ייוו ןוא רהעמ ןייק אטינ זיא עבעיל ןיא .ןױשראּפסנַאמ ַַא טדער יױזַא ---
 .ערעדנַא ןַא טימ איז ןוא ,עבעיל ןייא טימ רעטכָאט ןיימ בעיל ךיא ,רעגינ

 -רָאו ןעפורעגבָא ךיז סָאה -- אנוועידַאקרַא ַאננַא וצ סָאד גָאז ךיא ---

 רעד ןופ לעטרעדנוה ןיי * םיטמסנינייוו טגײלעגקעװַא טלָאװ איז ןעוו זַא --- וועיוק
 עשיסור רַאפ גנוהיצרע ןופ טייהנעגעלעגנַא רעניימענלַא רעד רַאפ עיגרענע רעגיזָאד
 ַאננַא טלָאװ ,עקרעדנעלגנע רעד ראפ עיגרענע קעװַא סָאד טנייל איז איוו ,רעדניק

 ,סעכילצינ ןוא סעניטכיוו ,סעסיורג סָאװטע ןהָאטעגפיוא אנוועידַאקרַא
 -ָאליריק יײסקעלַא ףַארנ .טינ ןָאק ךיא ,ןעלעוו טינ טלָאז רהיא סָאװ ,ונ ---

 ה ַארג רעטרעוו איד נידנעדיירסיורא) הטומ לעיפ רהעז ןענעגעג רימ טָאה שטיוו
 -עג קוק א נידוועמהעש-השקב איז טָאה ,שטיווָאליריק ייסקעל א

 -עטשעב ,ןעכילפעה א טימ טרעפטנעעג רהיא טָאה רע ןוא ןעניוועל ףיוא ןהָאט
 טימ ןעגיטפעשעב ךיז לָאז ךיא ,טניהטומרע רהעז ךימ טָאה רע (קילב ןעדנעניט
 רעבָא ,ךילבעיל רהעז ןענייז ייז .ןעגנַאגעג ?לחָאמ עכילטע ןיב ךיא .ןעלהוש-ףרָאד
 זיא עינרענע .עינרענע -- טגָאז רהיא .וצרעד ךיז ןעדניבוצ טנָאקעג טיג בָאה ךיא
 ןעלעטשעב -- עבעיל ןעמהענ ךיז לָאז ןענַאװ ןופ ןוא .עבעיל ףיוא טעדנירגעג

 ןיילַא סייוו ךיא ,לעדיימ עגיזָאד סָאד ןעמוקעב בעיל ךיא בָאה טָא .טינ ןעמ ןָאק
 .סָאװ רַאפ טינ

 לעכיימש רהיא ןוא .ןעניוועל ףיוא ןהָאטעג קוק ַא רעדעיוו טָאה איז ןוא
 יצ דייר עצנַאג ערהיא טדנעוו איז זַא ,טגָאזעג םהיא טָאה סעלַא -- קילב רהיא ןוא
 -רָאפ טייצ רעבלעזרעד ןיא גידנעסיוו ןוא גנוניימ ןייז רעייהט גידנעטלַאה ,םהיא
 .ןערעדנַא םעד רענייא ןהעטשרַאפ ייז זַא ,סיוא

 רַאפ --- ןיוועל טרעפטנעעג טָאה -- גידנעטשלָאפ סָאד העטשרַאפ ךיא ---
 גיצרַאה ןעמהענ טינ ךיז ןעמ ןָאק ןעכַאז עכלעזַא רַאפ ןיימעגלַא ןיא ןוא ןעלהוש
 -ייוו יױזַא ןעגנוטכירנייא עשיּפָארטנַאליפ איד ןעגניירב רַאפרעד זַא ,קנייד ךיא ןוא
 | .ןעטאטלוזער גינ

 .ןהָאטעג לעכיימש ַא ךָאנרעד טָאה ,ןעגיוושעג טָאה איז
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 ,טנָאקעג טינ להָאמ ןייק בָאה ךיא --- טגיטעטשעב איז טָאה -- אי ,אי --

 -רעדניק ןעצנַאג א ןעמוקעב בעיל לָאז ךיא זַא ,ץרַאה טיירב ַאזַא טינ בָאה ךיא
 -ַאה עכלעוו ,ןעיורפ גינעג ןַארַאפ ןענייז סע .ךעלעדיימ עגידלעקע טימ טלַאטשנַא

 -נָאזעב ,טציא ןוא .טפַאשלעזעג רעד ןיא גנולעטש ַא ןעברָאוװרע ךיז ןופרעד ןעב

 .טינ ךיא ןָאק ,גנוגיטפעשעב זיא טינ עכלעוו ַא ןעבָאה זומ ךיא ןעוו ,טציא ,סנרעד

 סָאד זַא ןענַאטשרעּפ טָאה ןיוועל) טנעקלָאװעגנָא גנולצולּפ ךיז טָאה איז

 - טָאה ןוא (ךיז ןעגעוו טדער איז סָאװ רַאפ ,אפונ ךיז ןעגעג טייקזייב ַא ןעוועג זיא

 ַא טייז רהיא זַא ,ךייא ןעגעוו סייוו ךיא --- : ךערּפשעג סָאד ןהָאטעג רעדנע ןַא

 .רונ בָאה ךיא איוו טגידייהטרַאפ ןיירעד ךייא בָאה ךיא ןוא ,רעגריב רעטכעלש

 | יי ,טנַאקעג
 .+ טגירייהטרעפ ךימ רהיא טָאה עשז איוו --

 ןעקנירט רשפא רימ ןעלעוו ,סנעגירעביא .ןעגנוגידלושעב איד טיול ---

 -נובעגנייא ןַא דנַאה ןיא ןעמונעג טָאה ןוא ןעביוהענפיוא ךיז טָאה איז --- ? עעהט

 .ךוב םענַאיפַאס םענעד

 -ויַצְנֶא וועיוקרָאװ טגאזעג טָאה -- אנוועידַאקרַא ַאננַא ,רימ סע טיג ---

 ,..הטרעוו זיא סָאד זַא ,גָאז ךיא --- ךוב ן'פיוא גידנענ

 .טײברַאעב טינ ְךָאנ ױזַא זיא סָאד ,ןיינ ,א --

 -נעוועג שטיװעידַאקרַא ןג ּפעטס ךיז טָאה -- טגָאזעג םהיא :ָאה ךיא --

 | .ןעניוועל ףיוא גידנעזייוונָא ,רעטסעווש רעד וצ טעד

 איוו ,ןימ ַאזַא זיא יירעבייוש עניימ .ןהָאטעג סָאד אוד טסָאה טסיזמוא ---

 רימ טגעלפ אוואלאקרעמ אזיל עכלעוו ,ךעלעטסעק עטצינשעג ןוא ךעלברעק ענעי

 טפַאשלעזעג רעניטעהט;הָאיו רענעי ןיא טָאה איז .סעמרוט איד ןופ ןעפיוקרעפ

 ןעטנַאטסערַא עכילקילגנוא עגיזָאד איד ןוא .ןענָארטסא איד טימ טעטלַאוװרעּפ

 | | ,דלודעג ןופ רעדנואוו ןעפַאש ןעגעלפ

 -יצנעיורפ רעגיזָאד רעד ןיא ירטש םעיינ ַא ךָאנ ןעהעזרעד טָאה ןיוועל ןוא

 ןוא עיצַארג ,טייהנולק רעסייא .ןערָאװעג ןעלעפעג ױזַא םהיא זיא עכלעוו ,רעמ

 טינ םהיא ןופ טָאה איז .טיײקכילטײהרהַאװ ןעוועג ךָאנ רהיא ןיא זיא ,טייהנעש

 איז טָאה סָאד גידנעגאז .ענַאל רהיא ןופ טייקרעווש עצנַאנ איד ןעטלַאהעב טלעוועג

 רע איוו ,קורדסיוא ןעגניירטש ַא ןעמונעגנַא טָאה םינּפ רהיא ןוא ןהָאטעג ץפיז ַא

 ךָאנ איז זיא םינּפ רהיא ןיא ;ורדסיוא םעד טימ .ןערָאװעג טרענייטשרעפ טלָאװ |

 .רעהירפ ןופ ןעוועג רענהעש

 י-טסַאג ןיא ןהענוצניירַא ןעװעױקרָאװ ןוא ןעניוועל ןעטעבעג טָאה איז

 ןעגעוו , .רעדורב ן'טימ סעּפע ןענעוו ןעדייר ןעבילבעג איז זיא ןייֵלַא ןוא ,רעמיצ

 טָאה ,"רימ ןעגעוו ,בולק ןיא טוהט רע סָאװ םעד ןעגעוו ,ןיקסנָארוװ ןעגעוו ,טג -

 טימ טדער איז סָאװ ,עגַארפ איד טציירעג ױזַא טָאה םהיא ןוא .ןיוועל טכַארטעג

 םהיא טָאה װעױקרָאװ סָאװ טרעהעג טינ ןיוש טָאה רע זַא ,שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס

 -רַא ַאננַא ןעכלעוו ,רעדניק רַאפ ןַאמָאר םעד ןופ תולעמ איד ןענעוו טלהעצרעד

 | | .ןעבירשעגנָא טָאה אנוועידַאק

 "ניא ,רעמהענעגנַא רעגיבלעזרעד ןערָאװעג טצעזעגטרָאפ זיא .עעהט ייב

 -רַאד לָאז ןעמ סָאװ ,ןעוועג טינ טונימ ןייק זיא רונ טינ .ךערּפשעג רעלופ-סטלַאה
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 אוד זַא ,טלהיפעג ךיז טָאה סע ,טרהעקרַאפ רונ ,ןעדייר םוצ אמעהט ַא ןעכוז ןעפ
 וצ ידכ קירוצ ןרעג ךיז טסלַאה ןוא ,טסליוו אוד סָאװ סעֶלַא ןעגָאז וצ טינ טזייוועב
 זיולב טינ ,טדערעג טָאה ןעמ סָאװ סעלַא ןוא .טנָאז רעטייווצ רעד סָאװ ,ןערעה
 שטיװעידַאקרַא ןאּפעטס ,וועיוקראוו סָאװ ךיוא רונ ,טדערעג טָאה ןיילַא איז סָאװ
 עגיטכיוו רעדנוזעב ַא ,טכודעג ךיז טָאה ןעניוועל איוו ,ןעטלַאהרע טָאה סעלַא --

 ,גנוטיידעב
 עצנַאג איד ןיוועל טָאה ךערּפשענ ןעטנַאסערעטניא םעד גידנענלַאפכאנ

 רהיא ןופ ,טייהנהעש רהיא ןופ האנה ; רהיא ףיוא ןעקוק ןופ האנה טַאהעג טייצ
 -ניצרַאה ןוא טייקכַאפנייא רהיא טייצ רעבלעזרעד וצ ןוא ,גנודליב רהיא ןופ ,לכש
 ןעגעו טכַארטעג טייצ עצנַאג איד טָאה ןוא טרעהעג ,טדערעג טָאה רע ,טייק

 ,ךרוד טלהיפ איז סָאװ ןעפערט וצ גידנעכוז ,ןעבעל ןעכילרעניא רהיא ןעגעוו ,רהיא
 טציא טָאה ,גניירטש ױזַא טלייהטרוארעפ רעהירפ איז טָאה רעכלעוו ,רע ןוא
 ; איז ןערעיודעב ןוא ןעקנַאדעג איד ןיא ךיז ייב איז ןעגידייהטרעפ וצ ןעביוהעגנָא
 םורא .גידנעטשלַאפ םינ איז טהעטשרַאפ יקסנָארװ זַא טכודענ ךיז טָאה םהיא

 ןערהָאפ וצ ןעביוהענפיוא ךיז טָאה שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןעוו ,רענייז ַא ףלע
 איוו ןעזיוועגסיוא ךיז ןעניוועל טָאה (ןערהָאפעגבָא רעהירפ ךָאנ זיא וועיוקרָאװ)
 .ןערעיודעב טימ ןעביוהענפיוא ךיז טָאה רע .רעהַא ןעמוקעג סָאװ רונ טלָאװ רע

 נידנעקוק ןוא דנַאה ןייז גידנעטלַאהנָא ,טגָאזעג איז טָאה -- עידַא --
 רעייא רעביא טינ -- קילב ןעדנעהיצנא שיטעננַאמ א טימ ןעניוא איד ןיא םהיא
 ןיימ ןעהייצרעפ טינ רימ ןָאק איז ביוא ןוא רעהירפ איוו איז בעיל ךיא זַא ,יורפ

 םוא םוראוו .ןעהייצרעפ טינ לָאמ ןייק רימ לָאז איז זַא ,רהיא ךיא שניוו ,ענַאל
 ןוא טבעלעגכרוד בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןעבעכרוד ןיילַא ןעמ ףרַאד ןעהייצרעפ וצ
 | ,ןעטיהסיוא טָאנ רהיא לָאז ןופרעד

 נידנערעוו טיור טָאה -- ....טגנידעבנוא ,אי ,ןעבענרעביא לעוװ ךיא ,אי ---
 | .ןיוועל טגָאזעג
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 -עג טָאה "יורפ עדנערהיר ןוא עכילבעיל ,עכילרעדנואוו ַא רַאפ סאו
 רעטלַאק רעד ןיא שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס טימ גידנעהעגסיורא ןיוועל טכַארט
 .טפול

 ....םגָאזעג ריד בָאה ךיא ? סָאװ ,ונ ---
 -עננוא ןַא -- ןיוועל טרעפטנעעג טייהרעטכַארטרעּפ טָאה -- ,אי --

 רהעז זיא איז .עגיצרַאה ךילרעדנואוו ַא איו ,עגולק ַא ױזַא טינ ! יורפ עכילנהעוו
 ! הטרעוו-סנרעיודעב

 טסייה סָאד .ןענדרָאנייא סעלַא ךיז טעוו סע ןוא ןעבעג טָאג טעוו טציא ---
 -ַאקרַא ןאפעטס טנַאזעג טָאה -- ןעלייהטרוא טינ םיוארָאפ רָאט ןעמ זַא ,ךָאד
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 ךָאד ןערהָאפ רימ ,עידַא --- עטערַאק ןייז ןופ ?ערהיט סָאד גידנענעפע ,שטיוועיד ||
 | .ןענעוו ענעדעישרעפ ןיא

 ,ןעכערּפשעג איד ןענעוו ןוא ןַאננַא ןעגעוו ןעקנייד וצ גידנערעהפיוא טינ
 קורדסיוא םעד ייברעד ךיז גידנערעניארע ןוא ,רהיא טימ טַאהעג טָאה רע עכלעוו
 "נעלהיפ רהעמ ץֶלַא ןוא ענַאל רהיא ןיא גידנעהעגניירַא רהעמ ץילַא ,םינּפ רהיא ןופ
 .םייהַא ןערהָאפוצ ןעמוקעג ןיוועל זיא ,רהיא טימ דיילטימ גיד

 -קעלַא אנירעטאק זַא ,זעניוועפ ן ןעבעגענרעביא אמזוק טָאה םייחרעד ןיא
 ןוא ,ןערהָאפעגבא רעטסעווש איד ןענייז גנַאל טינ זַא ,דנוזעג ןענייז אנווָארדנַאס
 קישטזַאקירּפ ןופ ןעוועג זיא ףעירב ןייא .ףעירב ייווצ טגנַאלרעד םהיא טָאה רע
 / טָאה ווָאלאקאס .,רעטסעווש סניוועל ,ןייז ןופ ףעירב רערעדנַא רעד ,ווָאלאקאס

 ןעמהענ וצ ןענַאװ ןופ ָאטינ ןוא ןעפיוקרעפ וצ רעווש זיא ץייוו איִד זַא ,ןעבירשעג
 סָאװ ןעניוועל עפריווראפ טכַאמעג ףעירב רהיא ןיא טָאה רעטסעווש איד ; דלעג
 .ןעטייהנעגעלעגנַא ערהיא ןיא ןהָאטעגפיוא טשינרָאג ךָאנ טָאה רע

 ,לעבור ןעבלַאה ַא םימ ףניפ וצ ןעפיוקרעפ ץייוו איד רימ ןעלעוו ,ונ
 .ענַארפ עטשרע איד ןיוועל ןעסָאלשעב טכייל טָאה "רהעמ טינ טיג ןעמ ביוא
 ןהָאטעג טכַארט ַא רע טָאה "ןעמונרעפ ָאד טרעוו טייצ איד איוו ,גידריווקרעמ,
 זיא ,רהיא וצ גידנעהעג .ןיטיק וצ קעװַא זיא רע ןוא ,ףעירב רעדנַא םעד ןעגעוו
 -ענ עֶלַא .גָאט םעד סכַארברעפ טָאה רע איוו ןעפָאלעגכרוד ןעקנַאדעג איד ןיא רע
 וצ טנהָאװעג טלָאװ רע ןעוו זַא ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז גָאט םעד ןופ ןעכערּפש

 - ןעוועג ייז ןענייז ָאד ןוא ,טגיטפעשַאב טינ לָאמ ןייק ייז טימ ךיז רע טלָאװ ,דנַאל

 .טנַאסערעטניא ױזַא
 גאטימ רעד .עדנעקנייב ַא ,עגיטעמוא ןַא יורפ ןייז ןעפָארטעג טָאה .רע

 טינ ךָאנרעד ןעטלָאװ ייז ביוא ,רעטנומ ץנַאג ןעוועג טלָאװ רעטסעווש איד טימ
 "עג גיטעמוא זיא ייז זיב םהיא ףיוא ןעטרַאװ ןוא ןעטרַאװ ,ןעטרַאװ טפרַאדעג |

 .ןילַא ןעבילבעג זיא איז ןוא ןערהָאפוצ ךיז ןענייז רעטסעווש איד ; ןערָאװ
 -וק ,טגערפעג םהיא איז טָאה -- ? ןהָאטעג אוד טסָאה סָאװ ןוא ,ונ ---

 איז .טצנַאלנעג גיטכעדרעפ סעּפע ןעבָאה עכלעוו ,ןעניוא איד ןיא םהיא גידנעק
 -בכילגעמ איד םהיא ןעבעגנ וצ םוא טײקמַאזקרעמפיוא רהיא טקיטשרעפ רעבָא טָאה
 | ,דנעבַא םעד טכַארברעפ טָאה רע איוו ,ןעלהעצרעד וצ סעלַא טייק

 -נָארוװו טימ ןעפָארטעג ךיז בָאה ךיא סָאװ ,ןעוועג ןרענ רהעז ןיב ךיא --
 -רַאפ ,טציא .םהיא טימ טכייל ןוא ךַאפנייא רהעז טלהיפעג ךיז בָאה ךיא .ןיקס
 -עגעב וצ םהיא טימ סָאװ בעילוצ טינ רהעמ ןיוש ךיז ךיא בָאה ,אוד טסהעטש

 רעוו םינ סייוו ךיא ; ט'רוכיש קלָאפ סָאד זַא ,ץלַא ןעגָאז רימ ,טסהעז .ךיז ןענעג
 "לכל טקנירט קלָאפ סָאד ;דנַאטש רעזנוא רעדָא קלָאפ סָאד --- רהעמ טרוכיש סע

 ....רעבָא ,ט"וי תוחּפה
 סקלָאפ םעד ןעגעוו הריקח ןייז טריסערעטניא טינ טָאה ןיטיק רעבָא י-

 | !עסיוו טלעוועג טָאה איז ןוא ןערָאװעג טיור זיא רע זַא ,ןעהעזעג טָאה איז .תורכיש

 .סָאװ רַאפ
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 ? ןעוועג ךָאנרעד אוד טסיב עשזדואוו ,ונ ---
 ַאנוועידַאקרַא ַאננַא וצ ןערהָאפ ןעטעבעגנייא קרַאטש ךימ טָאה אוויטס----
 ,לעפייווצ ןייז ןוא ןערָאװעגנ רעטיור ךָאנ ןיוועל זיא סָאד נידנעגָאז ןוא

 ןעוועג ןיוש זיא ,ןערהָאפעג זיא רע סָאװ ,טכעלש רעדָא טוג ןהָאטעג טָאה רע ביוא

 ,ןהָאט טרָאטעג טינ סָאד טָאה רע .טזיילעג ןעדעישטנע
 -רעד טָאה רע ןעוו ,ןהָאטעג ץנאלג ַא סרעדנוזעב ןעבָאה ןעניוא סיטיק

 ןוא טייקניהורנוא רהיא ךיז ןיא טקיטשרעפ טָאה איז רעבָא ,ןעמָאנ סָאננַא טנָאמ
 ,טרַאנעג םהיא טָאה

 ,טגָאזעג זיולב איז טָאה -- } ַא --
 - טָאה אוויטס .ןערהָאפעג ןיב ךיא סָאװ רַאפ ,ןייז זנורב ךָאד טסעוו אוד ---

 ,ןיוועל טצעזעגטרָאפ טָאה -- ןעשנואוועג ױזַא טָאה יללאד ןוא ןעטעבעג ױזַא
 ןעהעזעגנ ןעגיוא ערהיא ןָא טָאה רע ; טרעפטנעעג איז טָאה -- ןיינ ,א --

 ,ךיז טניטלעוועב איז זַא

 איז ,ןערעיודעב וצ רהעז ,רהעז זיא רהיא .; עכילבעיל ַא רהעז זיא איז --
 .ןאננַא ןעגעוו גידנעלהעצרעד טגַאזעג רע טָאה --- יורפ עטונג ַא זיא

 ןופ -- יטיק טנָאזעג טָאה -- ןערעיודעב וצ רהיא זיא סיוועג ,אי ---
 ? ףעירב ןעטלַאהרע סָאד אוד טסָאה ןעמעוו |

 ,ןָאט ןעגיהור רהיא גידנעביולג ןוא ,ןעמעוו ןופ ,טגָאזעג רהיא טָאה רע |
 .ךיז ןהָאטסיױוא קעװַא רע זיא

 'םיוא גידנעציז ,יטיק ןענופעג רע טָאה ,טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה רע ןעוו
 -ענ קוק ַא םהיא ףיוא איז טָאה ,ןעגנַאגעגוצ רהיא וצ זיא רע ןעוו .להוטש ןעבלעז
 ,טצכולשוצ ךיז טָאה ןוא ןהָאט

 ךילטנעגייא ןיוש גידנעהעטשרַאפ ,טגערפעג רע טָאה -- ? סָאװ ? סָאװ ---
 .סָאוו

 איז ; יורפ רעטפַאהלעקע רעגיזָאד רעד ןיא טבעילרעפ ךיז טסָאה אוד --- |

 !אי ,אי .ןעגיוא ענייד ןופ ןעהעזעג סָאד בָאה ךיא .טרעביוצעב ןיוש ךיד טָאה
 ,ןעקנורטעג ,ןעקנורטעג בולק ןיא טסָאה אוד ? ףוס רעד ןייז ןופרעד ןָאק עשז-סָאװ
 ךיא ..,ןערהָאפקעװַא רימָאל ,ןיינ ? ןעמעוו וצ ...ןערהָאפעג ךָאנרעד ןוא טלעיּפשעג
 .ןענַאד ןופ קעװַא ןענרָאמ רהָאפ

 טניהורעב ךיז איז טָאה ךילדנע .ןעגיהורעב טנעקעג טינ איז רע טָאה גנַאק
 וצ דיילטימ ןופ ?היפענ סָאד זא ,ןעוועג הדומ ךיז טָאה רע איוו םעד ךָאנ רונ

 ,ןעקנורטעגסיוא טָאה רע סָאװ ,ןייוו ם'ןופ גנוקריוו רעד טימ ןעמַאזוצ ,ןַאננַא

 -ענרעטנוא ךיז טָאה רע ןוא געוו ןופ ןעגָאלשעגבָארַא םהיא טָאה ןעמַאזוצ סעלַא
 רע .ןעדיימסיוא איז טציא רעבָא טעװ רע ,ןַאננַא ןופ גנוקריוו רערטיכ רעד ןעבעג
 -ענ איד ןופ רע זיא ,אווקסָאמ ןיא גידנעבעל זַא ,ןעוועג הדומ ןיילַא ךיז רַאפ טָאה

 רעדנַא ןייק טימ ךיז גידנעגיטפעשעב טינ ,סענעקנירט ןוא סענעסע ןופ ,ןעכערּפש

 ,טרערעג ױזַא ייז ןעבָאה טכַאניוב רענייז ַא יירד זיב ,ןערָאװעג ענושמ טושּפ ,ךַאז
 .ןעפַאלשנייא טנָאקעג ןעבָאה ןוא םולש ןעסָאלשעג רעגייז ַא יירד טשרע ןוא
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14. 

 ןעביױהעגנָא ַאננַא טָאה ,טסענ איד טיילגעב טָאה איז איוו םעד ךָאנ
 טייהרעטסואוועבנוא טָאה איז ?הָאוובָא .רעמיצ ןרעביא קירוצ ןוא ןיה ןהעגוצמורַא
 םעד ןעניוװעל ןיא ןעקעוור} וצ ידכ ,עכילנעמ סעלַא ןהָאטענ דנעבַא ןעצנַאנ ַא

 טייצ רעטצעל רעד ןיא ןהָאטעג סָאד טָאה איז איוו) ךיז וצ עבעיל ןופ להיפענ

 טָאה איז זַא ,טסואוועג טָאה איז להָאוובָא ןוא (רענעמ עגנוי עלַא וצ גוצעב ןיא
 .עהטַארייהרעפ ַא וצ גוצעב ןיא ךילנעמ זיא סָאד לעיפיוו ףיוא ,טכייררע סָאד
 ןעלעפעג רהעז רהיא זיא רע ?הָאוובָא ןוא ,דנעבא ןייא ןיא ןוא ןעשנעמ ןעכילרהע

 ,ןעניוועל ןוא ןיקסנָארוװ ןעשיווצ דעישרעטנוא ןעקרַאטש םעד ףיוא גידנעקוק טינ)
 -עג ,רעמיצנעיורפ סלַא ,איז טָאה ,ןױשרַאּפסנַאמ ַא ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ
 יא ,ןיקסנָארוװ יא ןעמוקעב בעיל טָאה יטיק סָאװ רַאפ ,עבלעזסָאד ייז ןיא ןעהעז
 -םיוא ןעצנַאג ןיא איז טָאה רעמיצ ןופ סיורא זיא רע איו רעבָא ,(ןעניוװעל
 םהיא ןעגעוו ןעטכַארט טרעהעג

 ױזַא קריוו ךיא ביוא, .טגלָאפרעפ איז טָאה קנַאדעג רעבלעזרעד ןוא ןייא

 עשז-סָאװ רַאפ ,ןַאמ ןעהטַארייחרעפ ,ןעדנעבעיל ןעגיזָאד םעד ףיוא ,ערעדנַא ףיוא
 סָאד ,ךימ טבעיל רע ,טלַאק ױזַא טינ ןוא ..,? רימ וצ ןעווענ טלַאק ױזַא רע זיא

 םעד רע זיא סָאװרַאפ .זנוא טדיישוצ דנַאטשמוא רעיינ ַא סעּפע רעבָא .ךיא סייוו
 טינ ןָאק רע זַא ,ןענָאז רימ ןאוויטס ןעסייהענ טָאה רע ? ָאטינ דנעבַא ןעצנַאג

 ןיװשַאי זיא סָאװ .טלעיּפש רע איוו ןעבעג גנוטכַא זומ ןוא ןעניושַאי ןעזָאלרעביא
 רע טגָאז ןעניל ןייק .תמא זיא סָאד זַא ,ןענעכער רימָאל רעבָא ?דניק ַא --
 ןעוו ןרעג זיא רע .סעּפע ךָאנ טגיל תמא ןעגיזָאד םעד ןיא רעבָא .טינ ?הָאמ ןייק
 ךָאנ ןַארַאפ ןענייז םהיא ייב זַא ,רימ ןעזייוו וצ טייהנענעלעג איד ךיז טכַאמ סע
 רעבָא .ןענַאטשרעּפנייא טימרעד ןיב ןוא סָאד סייוו ךיא .ןעטכילפּפ ערעדנַא
 רימ סָאד לו רע ? ןעזייוועב וצ סָאד רימ ןעכוז וצ גיטיונ םהיא זיא סָאװ :צ
 רע רעבָא .טייהיירפ ןייז ןערעטש טינ ףרַאד רימ וצ עבעיל ןייז זַא ,ןעזייוועב
 .עוקסָאמ ןיא ,ןעבעל וצ ָאד זיא רימ רעווש איוו ןהעטשרַאפ טפרַאדעג ךָאד טָאה
 טרערעג איז טָאה '! ןעבָאה דיילטימ רימ טימ טפרַאדעג טָאה רע ? ןעד ךיא בעל
 .ןעגיוא איד ןיא ןָא רהיא ןעפיול ןערהערט איו גידנעלהיפ ,ךיז וצ

 סע טָאה יקסנָארוװ ; ?עקעלג ןופ גנולק ןעדנעדיינש ַא טרעהרעד טָאה איז
 טנעפעעג טָאה ןוא ןערהערט ערהיא טשיוועגבָא לענש טָאה איז ןוא ןעננולקעגנָא
 .גיהור ןעוועג טלָאװ איז איוו ךיז גידנעכַאמ ,ךוב םעד

 טפאהבעל טגָאזעג רע טָאה -- ?גילייווננַאל ןעוועג טינ ריד זיא ,ונ ---
 "ראק טפַאשנעדייל עגיד'הנושמ ַא רַאפ סָאװ --- רָהיא וצ גידנעהעגוצ ,רעטנומ ןוא

 / !ןיא ?עיּפש-נעט
 -סיוא גנַאל ןיוש ךיז בָאה ךיא ; גילייוגנַאל ןעוועג טינ זיא רימ ,ןיינ ---

 -  ,ןיוועל ןוא אוויטס ןעוועג זיא ָאד .ךיז ןעגילייווגנַאל וצ טינ טנערעלעג
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 ? ןיוועל ריד טלעפעג איוו ,ונ .ןערהָאפ ריד וצ טלעוועג ןעבָאה ייז ,אי ---
 ? ןיװשַאי ןהָאטעג טָאה עשז-סָאװ .,קעװַא גנַאל טינ ןענייז ייז .רהעז -- |

 ,ןעפורעג םהיא בָאה ךיא ,דנעזיוט ןהעצנעביז טלעיּפשרַאפ טָאה רע --
 קירוצ טרהעקעגמוא רעבָא ךיז טָאה ,ןערהָאפעג ןעוועג רָאג ןיוש זיא רע .ןעפורעג
 .רעטלעיּפשרעפ ַא טציא זיא ןוא

 ,ןאוויטס טגָאזעג טסָאה אוד 4 ןעבילבעג אוד טזיב עשזיסָאװ וצ טנייה ---
 -עג םהיא ךָאד טסָאה אוד ןוא ,ןעניװשַאי ןעמהענוצקעווַא םוא ,טסביילב אוד זַא
 | .ןעזָאל

 ; ןענָאז ןיא טינ סָאװ ריד ןאוויטס ןעטעבעג טינ ךיא בָאה סנעטשרע --
 -ענ בָאה ךיא ,ךילכע:טּפיוה ןוא .טינ ןעניל ןייק להָאמ ןייק ךיא גָאז ,סנעטייווצ
 ,ַאננַא -- ןעזָאלבעגנָא טגָאזעג רע טָאה -- ןעבילברעפ ןיב ןוא ןעביילברעפ טלעוו
 טָאה ןוא ןעגייווש טונימ א ךָאנ טגָאזעג רע טָאה -- ? סָאװ וצ ? סָאד זיא סָאװ וצ
 .דנַאה רהיא רהיא ןיא ןעניײלניײרַא טעוו איז זַא גידנעפָאה ,דנַאה ןייז טנעפעוצ

 רעבָא .גנודנעוו רעכילטרעצ רעגיזָאד רעד ןופ טהערפרעד ךיז טאה אז )
 ,ךיז ןעבעגוצכָאנ טביולרע טינ רהיא טָאה טפַארק עזייב ערַאברעדנַאז ַא סעּפע
 .ןעביולרע טינ סע ןעטלָאװ ףּפמַאק ןופ ןעדנעטשמוא איד איוו ױזַא

 סָאװ סעלַא טסוהט אוד .ןעבילברעפ ןוא ןעביילברעפ טלעוועג ,סיוועג --- |
 רעוו ךיז טרעּפמַאה ? סאו וצ ? סָאד רימ אוד טסגָאז סָאװ וצ רעבָא .טסליוװ אוד
 ,טכערעג ייז ,ונ ,טכערעג ןעביילב טסליוװ אוד רעבָא .עטכער ענייד ןעגעג ןעד

 ןַא ךָאנ ןעמונעגנָא טָאה טכיועג ןייז ןוא טכַאמרעפ ךיז טָאה דנַאה ןייז

 .רעהירפ סלַא ַא קורדסיוא ןערעגיד' תונשקע

 -נעקוקנייא טוג טגָאזעג איז טָאה -- ךַאז תונשקע ןַא
 .רעד ןעביילב אוד טסעװ וצ ,ענַארפ ַא זיולב זיא ריד רַאפ -- םהיא ןיא ךיז גיד
 ךיז טימ ןעמוקעב תונמחר רעדיוו טָאה איז -- ...רימ רַאפ ןוא ,רימ ןעגעג רעגעיז
 סע סָאװ םוא ןעסיוו טסלָאװ אוד ןעוו -- טנייוואוצ טינ רעיש ךיז טָאה ןוא ןיילַא
 ךיז טסלַאהרעפ אוד זַא ,טציא איו ױזַא ,?היפ ךיא ןעוו ! רימ רַאפ ךיז טלעדנַאה
 -עב סָאד סָאוו ןַאד ןעכיוו טסלָאװ אוד ןעוו ,ךילדנייפ ,אי ,ךילדנייפ רימ וצ
 קילגנוא ןַא ןופ ןיב ךיא טנעהָאנ איוו ןעסיוו טסלָאװ אוד ןעוו ! רימ רַאפ טייד
 ! ןיילַא ךיז רַאפ ארומ בָאה ךיא איוו ,ארומ בָאה ךיא איוו ,ןעטונימ עכלעזַא ןיא
 .ןעצכולש ערהיא גידנעטלַאהעב ,טרהעקעגמוא ךיז טָאה איז ןוא --

 -ַארשוצ א ,טגָאזעג רע טָאה -- ? ךָאד אוד טסדער סָאװ ןעגעוו רעבָא --
 ,רהיא וצ ךיז גידנעגיובנָא רעדיוו ןוא קורדסיוא ןעטלעפייווצרעפ רהיא ןופ רענעק
 -רעפ-טייצ ןעד ךיא ךוז + ןוא גידנעמהעננָא
 ? רעמיצנעיורפ ןופ טפַאשלעזענ איד סיוא טינ ןעד ךיא דיימ ? זיוה ןעסיוא ביירט

 ,ןהָאטעג גָאז ַא איז טָאה -- ! סיוועג ---
 ןיב ךיא ? ןייז גיהור טְסלֶאז אוד זַא ,ןהָאט ךיא ףרַאד סָאװ ,גָאז ,ונ ---

 ןופ רעטרהירעג א טגָאזעג רע טָאה --- ןעגעוו קילג ןייד ןופ ןהָאט וצ סעלַא גיטרעפ
 -ויפ טינ טסלָאז אוד ידכ ןהָאטעג טינ ךיא טלָאװ סָאװ --- גנולפייווצרעפ רהיא
 ! ַאננַא ,טציא איו ,ןעד

 -ךָאנ זיא סָאד -- טגָאזעג איז טָאה -- !טינ ךַאז ןייק ! טינ ךָאז ןייק --
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 ,ונ ....ןעוורענ וצ ,ןעבעל רעדנעלע רעד זיא סָאד וצ ,טינ ןייֵלַא סייוו ךיא .טשינ
 ?סעסייר איד ןעוועג ןענייז איוו ,רימ ?העצרעד .ןערייר טינ םעד ןופ רהעמ רימָאל
 זיא רעכלעוו ,ןוחצנ םעד ןעטלַאהעב וצ גידנעכוז ,ןהָאטעג גערפ ַא איז טָאה ---

 ,טייז רהיא ףיוא ןעוועג |
 -לעצנייא איד טלהעצרעד רהיא טָאה ןוא טיורבדנעבַא ןעטעבעג טָאה רע |

 ןענייז עכלעוו ,ןעקילב ענייז ןיא ,ןָאט ןייז ןיא רעבָא ,סעסייר איד ןענעוו ןעטייה |

 טינ רהיא טָאה רע זַא ,ןעהעזעג איז טָאה ,ןערָאװעג רעטלעק ןוא רעטלעק ץלַא
 עכלעוו ,רעטרעוו ענעי טנַאמרעד ךיז טָאה איז ןעוו ןוא .געיז רהיא טעהייצרעפ
 ןופ טנעהָאנ ןיב ךיא , : רעטרעוו איד ךילמענ ןוא געיז םעד טכַארבעג רהיא ןעבָאה
 זיא סָאד זַא ןענַאטשרעּפ איז טָאה 'ךיז רַאפ ארומ בָאה ןוא קילגנוא ןעכילקערש ַא
 -סָאד ןיוש ,טעוו איז זַא ןוא רהעוועג סעכילרהעפעג ַא ןערָאװעג טצונעב רהיא ןופ
 ןעמאזוצ זַא ,רעבָא איז טָאה טלהיפעג ןוא .ןעצונעב ןענָאק טינ לָאמַא ךָאנ עגיבלעז
 ַא סעּפע טעדליבעג ייז ןעשיווצ ךיז טָאה ,ייז טדניברעפ עכלעוו ,עבעיל רעד טימ

 -רַאה ןייז ןופ ! טינ ןעגָאיסיורא טנַאקעג טינ טָאה איז ןעכלעוו ,ףּפמַאק ןופ טסייג
 .ןעצרַאה רהיא ןופ רענינייוו ךָאנ ןוא ,ןעצ
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 טינ ךיז לָאז שנעמ א עכלעוו וצ ,ןעדנעטשמוא עכלעזַא ָאטינ ןענייז סע

 ןיוועק .ױזַא ןעבעל םורא עלַא זַא ,טהעז רע ןעוו סנרעדנָאזעב ,ןענהעוועגוצ ןענָאק

 ןעפַאלשנייא ןענַאק טעוװ רע זַא ,טביולגעג טינ קירוצ טַאנָאמ יירד טימ טלָאװ

 -ָאק לָאז רע זַא ; טנייה ןעוועג זיא רע עכלעוו ןיא ,ןעדנעטשמוא עכלעזַא ןיא גיהור
 ןעלטימ ענייז איוו רהעמ ןעבעלרַאפ ךָאנ ןוא קלָאט ַא ןהֶא ,זָאלקעוװצ ןעבעל ןענ

 יורפ ןייז ןעכלעוו ןיא ,ןעשנעמ ַא טימ ןעננוהיצעב עכילדניירפ ןעבָאה ,ןעביולרע
 ינַא ןָאק ןעמ עכלעוו ,יורפ ַא ןעכוזעב ןערהָאפ ךָאנ ןוא טבעילרעפ ןעוועג לָאמַא זיא
 ַא ךָאנ ןוא דעימ ױזַא ןעוועג רעבָא זיא רע .ענערָאלרעפ ַא איו ןעפור טינ שרעד
 טסעפ ןעפָאלשעגנייא ךָאד רע זיא ,ןייוו םענעקנורטעגסיוא ןוא טכַאנ רעזָאלפָאלש

 | . .גיהור ןוא

 רעטנעפעעג רעד ןופ ּפירקס ַא ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז רע טָאה ףניפ רענייז ַא

 רענייק זיא טעב ןייז !עבעל .טקוקעגמוא ךיז טָאה ןוא ןעגנורּפשענפיוא זיא ,רהיט
 ,טירט סיטיק טרעהרעד טָאה רע רעבָא ,ןעוועג טינ

 ! יטיק --- ןעפָאלשרעפ ןהָאטענ גערפ ַא רע טָאה --- ? סָאװ ..,? סָאװ --

 ? סָאװ
 -- - חנַאה ןיא טכיל ַא טימ גידנעמוקוצ טנָאזעג איז טָאה --- טשינרָאג --

 טימ טלעכיימשעג טָאה ןוא טגָאזעג איז טָאה --- דנוזעגנוא טלהיפענ סעּפע בָאה ךיא

 .לעכיימש ןעכילבעיל רעדנוזעב ַא
 ןהָאטעג גערפ ַא ןעקָארשוצ רע טָאה -- ? ךיז ןעביוהעגנָא ,ןיוש ,סָאװ --

 ,ןהָאטנָא לענש טּפַאכעג ךיז טָאה רע ןוא --- ןעקיש ןעמ ףרַאד ---
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 ןייז גידנעטלַאהוצ ןוא גידנעלכיימש טגָאזעג איז טָאה -- ןיינ ,ןיינ ---
 ,רעבירַא ןיוש זיא סע .טשינרָאנ סיוועג זיא סָאד --- דנַאה

 ,פיטש ןעבילבענ ןוא ךיז טנײלעגקעװַא ,טכיל כָאד ןעשַאלרעפ טָאה איז
 רעד ןוא ןעמעהטא רענעטלַאהעגנייא רהיא דנעלַאפפיוא ןערָאװעג וליפַא זיא םהיא
 -ענ םהיא טָאה איז ןעוו ,טייקטציירעג ןוא טייקכילטרעצ ערעדנוזעב ןופ קורדסיוא
 רע זַא ,ןעפָאלש טלעוועג ױזַא ךיז טָאה םהיא רעבָא ,"טשינרָאג זיא סָאד, : טנָאז
 איד טקעוװענפיוא םהיא טָאה ןעביז רענייז ַא .!עּפַאלשעגנייא רעדיוו ךיילג זיא
 : ןעלמרומ רעליטש רהיא ןוא דנַאה רהיא ןופ גנורהירעכ

 טאה ןעמ ...ךיז טכוד דונ .טשינרָאנ זיא סע .טינ ךיז קערש ,איטסָאק ---
 .ַאנװַארטעּפ אטעוואזילעי ךָאנ ןעקיש טפרַאדעג |

 טעב ן'פיוא ןעסעזעג זיא איז .טכיל סָאד ןעדנוצעגנַא ןעוועג זיא רעדיוו
 זיא איז רעכלעוו טימ ,טײברַא-יירעקירטש ערהיא דנַאה ןיא ןעטלַאהעג טָאה ןוא
 -רָאנ זיא סע : טלעמרומעג ץלַא םהיא טָאה ןוא ,געט עטצעל איד ןעמונרעפ ןעוועג
 .טינ ךיז קערש ,טשינ

 טָאה ןוא קָאר-ףָאלש ןייז ןהָאטעגנָא טָאה ,ןעגנורּפשעגפיוא ?ענש זיא רע
 טָאה רע רעבָא ,ןהעג טפרַאדעג טָאה ןעמ .ןעגיוא איד רהיא ןופ ןעמונעגבארַא טינ
 ! םינּפ רהיא ,טבעילעג איז רע טָאה איוו ,קילב רחיא ןופ ןעקיירבָא טנַאקעג טינ ךיז
 ךָאנ איז רע טָאה ַאזַא רונ ,קילב רהיא ,קורדסיוא רהיא טסואוועג טָאה רע טוג איוו
 ראפ ןעגיוא ענייז ןיא ןעמוקעגסיוא זיא רע טכעלש איוו .ןעהעזעג טינ להָאמ ןייק
 !טסאשרעפ סורדרעפ ?לעיפ יוזא ןעטכענ רהיא טָאה רע סָאװ

 -ךַאפ ,טינ עפריוורָאפ ןייק םהיא איז טכַאמ רונ טינ זַא ,םהיא טגָאזעג ןוא םהיא ןצ טדערעגנ טָאה עכלעוו ,טייקכילטרעצ ענעי ןעוועג זיא םכיזעג רהיא ןיא
 ,ךיא טינ בוא, : ןעדייל עגיזָאד איד רַאפ םהיא טבעיל רונ ,טציא טדייל איז סָאװ
 .ןהָאטעג טכַארט א גידנעלעוו טינ רע טָאה "?ןיירעד גידלוש זיא ןעד עשז-רעוו
 ייִז טימ ךיז ןוא טבעילעג ייז טָאה איז ןוא ,אפונ ןעדייל איד ןופ טריפמואירט טָאה ןוא טנַאלקעב ךיז טָאה ,ןעטילעג טָאה איז .ןעוועג םינ זיא רעגידלוש ןייק רעבָא
 ,המשנ רהיא ןיא רָאפ טמוק סענהעש רהעז סעּפע זַא ןעהעזענ טָאה רע .טהערפעג
 ןופ רעכעה ןעוועג זיא סָאד .ןהעטשרַאפ טנָאקעג םינ רע טָאה סָאד -- סָאװ רעבָא
 ,ןעפירגעב ענייז

| 
 וצ רעכירַא רעלענש רהאפ אוד ןוא .ַאמַאמ ןעגָאז טקישעג בָאה ךיא .-- | |
 .רעכירַא ןיוש ,השקטשינ ,ןיינ ...! איטסָאק ...אנווָארטעּפ אטעווַאזילעי

 ,ןהָאטעג גנולק ַא טָאה ןוא םהיא ןופ ןעגנַאנעגבָא זיא איו
 רעסעב ןיוש זיא רימ .רעהַא טמוק ַאשַאּפ ,ןהעג אוד טסנָאק טציא ,ונ ---

 .ןעקירטש ךיז ןעמונעג רעטייוו טָאה איז ןוא --|
 איוו טרעהעג רע טָאה ,ריחט ןייא ןופ סיורא זיא ןיוועל סָאװ טייצ רעד ןיא

 עלהעפעב עיונעג ןעבעגעג טָאה יטיק איוו טרעהעג טָאה ןוא רהיס ןעבעל טלעטשעג -בִא ךיז טָאה רע .לעדיימ-טסניד פָאד ןעמוקעגניירא זיא רהיט רעטייווצ רעד ןיא
 .טעב איד ןעלעטשרעביא רהיא טימ ןעמונעג ןילַא ךיז טָאה ןוא טסניד רעד

 איד טנַאּפשעגנייא טָאה ןעמ ןענַאװ זיב ןוא לענש ןהָאטעגנָא ךיז טָאה רע
 | ,רעמיצפָאלש ןיא ןעפָאלעגניײרַא רעדיוו רע זיא דרעפ
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 -עג ןיוש ןעמ טָאה אטעווַאזילעי ךָאנ .רָאטקָאד םוצ ךיילג רהָאפ ךיא --
 ? סָאװ ךָאנ טינ ןעמ ףרַאד .רהיא וצ ןהָאט רהָאפ ַא ךיוא ?לעװ ךיא רונ ,טקיש
 סָאװ נידנערעה טינ םינּפַא ,ןהָאטעג קוק ַא םהיא ףיוא טָאה איז --- ? יללאד וצ ,אי

 | ,טגָאזעג טָאה רע

 ,דנַאה ן'טימ טכַאמעג םהיא איז טָאה -- הענ ,אי ,אי ---
 -רעד ךיז גנולצולּפ סָאה סע איו ,לַאז ןיא ןעננאנעגסיורא ןיוש זיא רע

 טָאה ןוא טלעטשעגבָא ךיז טָאה רע .רעמיצפָאלש ןופ ץכערק רעדנערעמאי ַא טרעה

 | .זיא סָאד סָאװ ,ןהעטשרַאפ טנָאקעג טינ גנַאֿל
 ,הָאטעג פאכ א ךיז טָאה ,טגָאזעג ךיז רע טָאה -- איז זיא סָאד ,אי --

 | .ּפערט איד בָארַא ןעפיול ןעמונעג טָאה ןוא ּפָאק ן'רַאפ
 -עג רע טָאה -- !פלעה ,עהייצרעפ ! תונמחר בָאה ,םלוע לש ונובר ---

 ענייז ףיוא ןעמוקעגפיורא גנולצולּפ ,טעטרַאוװרענוא ןענייז עכלעוו ,רעטרעוו ט'הנעט

 רעטרעוו עגיזָאד איד טלָאהרעדיױװ טָאה ,שנעמ רעדנעביולג-טינ א ,רע ןוא ,ןעּפיל
 טינ זַא ,טסואוועג רע טָאה ,טונימ רעד ןיא ,טציא .,ןיילַא ןעפיל איד טימ טינ

 ,ןעביולג טינ םהיא טזָאל לכש ןייז סָאװ סָאד סעֶלַא וליפא רונ ,תוקפס עּלַא זיולב
 -נעוו ךיז רע לָאז עשז-ןעמעוו וצ .טָאנ וצ טציא ךיז ןעדנעוו וצ טינ םהיא טרעטש

 ,ךיז טלהיפעג טָאה רע דנעה סעמעוו ןא ,םענעי וצ טינ בוא ,ןעד

 4 עבעיל ןייז ןוא המשנ ןייז
 ךיז ןיא גידנעלהיפ רעבָא ,טנַאּפשעננייא ןעוועג טינ ךָאנ זיא דרעט רעד

 ,ףיורעד טייקמַאזוקרעמפיוא ןוא ןעטפערק עשיזיפ ןיא גנוגניירטשנא רעדנוזעב ַא
 טונימ ןייק ןערילרעפ וצ טינ ,סופ וצ ןעמָאלעגקעװַא רע זיא ,ןהָאט ףרַאד רע סָאװ

 | םהיא ןעגָאינָא ןעמזוק ןעסייהעג טָאה ןוא

 -טכענ ןעדנעלייא םעד טנעגעגעב ןיוש רע טָאה סַאנ ןופ לעקניוו ן'פיוא |

 ַא ןיא ןעסעזעג זיא סע ןעכלעוו ןיא ,ןעטילש םעניילק ַא טימ קישטזאווזיא ןעכיל

 ןעקנַאד , .אנווָארטעּפ אטעווַאזילעי ךוט ַא טימ ןעדנוברעפ ,לעטנַאמ םענעטעמאז

 "ייה טינ .איז זיא סָאד זַא גידנענעקרעד טדערעג רע טָאה "! טָאג ןעקנַאד ,טָאנ

  ץ'טימ ךיילנ קירוצ .ןעֿפָאלעג רע זיא .ד יז ןעלעטשבָא קישטזָאוװזיא םעד גידנעס

 .ןעטילש
 -עג גערפ ַא איז טָאה -- ? רעגנייל טינ ? סע טסייה ,ייווצ ןעדנוטש ַא -- |

 רעבִא ,םייה רעד ןיא ןעשטיוועירטימד רטאיּפ ןעניפעג טציא טעװ רהיא -- ןהָאט

 ,םויּפא קייטּפא ןיא ןעמהענ טינ טסעגרעפ ןוא .ןעלייא טינ םהיא טפרַאד רהיא

 "רע טָאג ךיז לָאז יאולה ? רהַאפעג ןהִא ןייז ןָאק סע זַא ,רהיא טקנייד ---

 דרעפ רעטנַאּפשעג ןייז איוו גידנעהעזרעד ,ןיוועל טנָאזעג טָאה --- ! ןעמערַאב

 ןעבעל ךיז טצעזעג ןוא ןעגנורּפשענפיורא זיא רע .,רעיוט ןופ סיורא ןיוש טרהָאמ

 ,רָאטקָאד םוצ ןערהָאפ םהיא ןעסייהעג ןוא ןעמזוק
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 ,טגָאזעג טָאה ייקאל רעד ןוא ןענַאטשענפיױא טינ ךָאנ זיא רָאטקָאד רעד

 ןיילַא דלַאב ןעלעוו ייז ,ןעקעוו טינ ןעקייהעג ןוא טניילעג טעּפש ךיז ןעבָאה ייז, זא

 ןעועג זיא ןוא רעזעלגױעּפמָאל איד טגיניירעג טָאה ייקאל רעד ".ןהעטשפיוא
 וצ ייקאל םעד ןופ טייקמאזקרעמפיוא עניזָאד איד .טימרעד טניטפעשעב קרַאטש

 ,ןעניוועל ייב רָאפ טפוק סע סָאװ סָאד וצ טייקניטליגכביילג ןייז ןוא רעזעלג איד
 טָאה ןוא ךיז טקניידעב דלַאב רעבָא טָאה רע ; טשַאררעביא גנַאפנָא םהיא ןעבָאה

 ןעלהיפעג ענייז ןעסיוו וצ ביוחמ טינ זיא ןוא טינ סייוו רענייק זַא ,ןענַאטשרעּפ
 -כרוד םוא ןעדעישטנע ןוא טכַארטעב ,גיהור ןהָאט סעלַא רע ףרַאד םוראד זַא ןוא
 .לעיצ ןייז ןעכיירגרעד ןוא דנאוו עניטלינכיילג איד ןעפאלקוצ

 "על זיא ,ןענַאטשעגטױא טינ ךָאנ זיא רָאטקָאד רעד זַא ךיז גידנעסיוורעד
 "נַא ןַא וצ עלעטעצ ַא טימ ןערהָאפ לָאז אמזוק ; סעדנעגלַאפ ןעלַאפעגנייא ןעניוו
 ביוא ןוא ,םויפא ךָאנ קייהטּפא ןיא ןערהָאפרעבירַא רע טעוו ןיילַא ,רָאטקָאד רעד

 "רעטנוא רע טעוו ןַאד ,קירוצ ןעמופ טעוװ רע ןעוו ןעפַאלש ךָאנ טעוװ רָאטקָאד רעד
 רעטנוא רָאטקָאד םעד ןעקעוומיוא ןילַא דלַאוװנ טימ טעוװ רעדָא ייקאל םעד ןעפיוק

 ,ןעדנעטשמוא עלַא
 טימ ,טייקניטליגכיולג רעבלעזרעד טימ רָאזיוװָארּפ רעד טָאה קייטּפא ןיא

 סעקטאלבא טּפעלקעג ,רעזעלג איד טניניירעג טָאה ייקאל ס'רָאטקָאד םעד רעכלעוו
 ךיז רע טָאה םויּפֶא ןוא ,טרַאװעג טָאה רעשטוק ַא עכלעוו ףיוא ,סעקשָארּפ רַאפ
 סע סָאװ וצ ןערהעלק וע וצ גיהור טכוזעג טָאה ןיוועל ,ןעטיוקרעפ וצ טגאזטנע

 טכוזעג םהיא טָאה ןוא ןירעשוקַא איד ,רָאטקָאד םעד ןעפורעגנָא סָאה ,גיטיונ זיא
 רע ביוא ,ןהָאטענ נערפ ַא לעטנעװ ןרעטניח טָאה רָאזיוװָארּפ רעד .ןענייצרעביא וצ
 .םויּפִא ןעזָאלבָא געמ

 רע זא ,גנומיטשוצ איד ןעטלַאהרע שטייד ףיוא טָאה רָאזיװָארּפ רעד ןעוו
 יאנעגכא םאזגנאל טאה ןוא לוסּפאק א טגנאלרעד רע טָאה ,םויּפֶא ןעפיוקרעפ געמ
 טָאה ,עקרוטאנגיס א טּפעלקעגנָא טָאה ,?וסּפאק ןיא לעשעלפ רערעסערג א ןופ ןעס
 ןוא ,ניטיונ טינ זיא סעלא סָאד זא ,טעבעג סניוועל ףיוא גידנעקוק טינ ,טלעגיזרעפ
 טינ רהעמ ןיוש סָאד טָאה ןיוועל רעבָא .נירעהעג סָאד ןעלקיוונייא ןעמונעג ךיז טָאה
 ויא ןוא ?וסּפאק םעד דנעה ענייז ןופ ןעסירעגסיורא טָאה ,ןעטלַאהסיוא טנָאקעג
 םהיא טָאה ייקַאֿל רעד ןוא ןענאטשעגפיוא טינ ךָאנ זיא רָאטקָאד רעד .,ןעפַאלעג
 טננאלרעד טָאה ,עגידלעבור-ןהעצ א ןעמונעגסיורא טָאה ןיוועל .ןעקעוו טלָאװעג טינ
 -עירטימד רטָאיּפ ןעקעוופיוא לָאז רע גידנעטעב ךילעמַאּפ ןוא גיהור ,!יקָאל םעד

 טעוו ןעמ ןעוו טייצ עדעי ןיא ןייז וצ ןעכָארּפשרעפ ןיילא טָאה רעכלעוו ,ששיוו
 .ןעפרַאד םהיא

 גידנעטעב ,ןעקעוו :עננאגענפיורא זיא ןוא טמיטשעגננייא טָאה ייקָאל רעד
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 רענעי ןופ איוו טרעהעג טָאה ןיוועל .רעמיצ-סגנאפּפמע ןיא ןעהיצוצפיוא ןעניוועל
 טָאה ןוא ןעשאוועגנייא ךיז טָאה ןוא ןעננאגענמורא זיא ,טסוהעג טָאה רהיט טייז
 סע זא ,טכודעג ךיז טָאה ןעניוועל .טונימ יירד רעבירא ןענייז סע .טדערענ סעּפע
 .ןעטראווסיוא טנעקעג טינ רהעמ טָאה רע .עדנוטש א ןופ רהעמ רעבירא זיא

 -יוהעגנָא רע טָאה --- ! שטיוועירטימד רטאיּפ ,שטיוועירטימד רטאיּפ ---
 ,ןעליוו סעטָאנ םוא--רהיט רעטנעפעעג רעד ןיא עמיטש רעדנעטעב ַא טימ ןעב

 ייוצ רעביא ןיוש .סעינָאמערעצ ןהָא ,יוזא ףיוא ךימ טמהענ .רימ טעהייצרעפ
 | | .ןעדנוטש

 ןייז וצ טָאה רע ןוא עמיטש א טרעהעג ןיוועל טָאה --! דלאב ,דלַאב ---

 .גידנעלכיימש סע טגָאז רָאטקָאד רעד זא טרעהעג גנושַאררעביא
 ..זיולב עלעטונימ ןייא ףיוא ---
 .ךיילנ | ,ךיילנ 2

 *עגנָא טָאה רָאטקָאד רעד ןענאוו זיב טונימ ייווצ ךָאנ רעבירא ןענייז סע |
 | | | ,ּפָאק םעד טמאקרעפ טָאה ןוא רעדיילק איד ןהָאט

 זעביוהעגנא לוק ןעגידרעמָאי א טומ טָאה -- שטיוועירטימד רטאיּפ ---
 -ָאה ןעסיוועג ןייק , .רָאטקָאד רעד ןעפוקעגסיורא זיא טייצ רעד ןיא רעבָא -- ןיוועל
 - ,רָאג ךיז ןעמעק ייז -- ןיוועל ןהָאטעג טכארט א טָאה -- טינ ןעשנעמ איד ןעב

 - | ".ןעברַאטש ם'ייב ןעטלַאה רימ ןעוו

 טלָאװ רע איוו ,דנַאה איד םחיא טגנאלרעד רע טָאה --! ןעגרָאמ טוג ---
 ? סע זיא איוו .טינ ךיז טְלייַא ,ונ---םה יא טימ ךיז טציירעג טייקגיהור ןייז טימ

 נירעהעג איוו ןעבעגרעביא גידנעלעוו ,ןעלהעצרעד ןעביוהעגנָא טָאה ןיוועל
 ןופ ענאל רעד ןעגעוו ןעטייהלעצנייא עגיטיונ טינ טשימעגניירא טָאה רעבָא ,זיא

 -קָאד רעד זא ,תושקב טימ גנולהעצרע ןייז גידנעסייררעביא עלייוו עדעי ,יורפ ןייז
 .ןערהָאפ םהיא טימ עקַאט ןיוש לָאז רָאט

 ןעמ זא ,רעכיז ןיב ךיא ,טינ ְךָאד טסייוו רהיא .טינ ךיז טלייא רעבָא --

 -וצ ןעמוק אמתסמ ןיא לעװ ןעכָארּפשרעּפ בָאה ךיא רעבָא ,טינ טרָאד ךיימ ףרַאד
 .עפפאק סַאט א טקנירט ,טוג יוזא טייז ,ךיז טצעז .ןערהָאפ

 ןופ סָאד רע טכאל : ןעניוא איד טלעטשעגסיוא םהיא ףיוא טָאה ןייוועל

 .ןעכאל וצ טניימעג טינ רָאי טָאה רָאטקָאד רעד רעבָא ? םהיא
 -- טגָאזעג לעניימש א טימ רָאטקָאד רעד טָאה --- סייוו ךיא ,סייוו ךיא ---

 איד ןעטונימ .עכלעזא ןיא ןענייז ,רענעמ ,רימ .ןַאמ-ןעילימאפ א ןיילא ןיכ ךיא

 -טנא ןאמ רהיא זיא ,ןיטנעיצַאּפ א ןַארַאפ זיא רימ ייב .ןעשנעמ עטסכילקילגנוא

 | | ,להַאטש-דרעפ ןיא ייברעד רעמיא טפיול

 זא ,רהיא טקנייד ? שטיוועירטימד רטאיּפ ,רהיא טקנייד איוו רעבָא --

 ? הרושכ ןהעגרעבירא ןָאק סעלא
 .הרושכ ןייז ףראד ןעדנעטשטוא עלא ךָאנ ---
  סעכ טימ גירנעסוק ןיוועל טנָאזעג טָאה -- ? ןעמוק ךיילג רהיא טעוװ ---

 | | .עעפאק טגנאלרעד טָאה רעכלעוו ,ייקַאל םעד היוא
 .םורא עלעדנוטש א ןיא ---
 ! ןעליוו סעטָאנ םוא ,ןיינ --
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 .םורא עדנוטש עבלַאה א ןיא ,ונ ---
 ? טרָאװ-נערהע ףיוא ---

 רעד טימ טנעגעגעב ךיו ז רע טָאה ,םייהא טרהעקעגמוא ךיז טָאה ןיוועל ןעוו
 ןערערהט .רעמיצפָאלש ןופ רהיט רעד וצ ןעגנאגעגוצ עדייב ןענייז ייז ןוא ןיטסריפ

 םהיא איז טָאה ,ןעניוועל גידנעהעזרעד .ןעגיוא סניטסריפ רעד ןיא ןעוועג ןענייז !

 ,טרעטיצעג ןעבָאה דנעה ערהיא ,טנייוואוצ ךיז טָאה ןוא טמעראמוא
 ּפַאכ ַא איז .טָאה--+ אנווָארטעּפ אטעויַאזילעי ,עלעצרַאה ,סָאװ ,ונ --

 .ןירעשוקא עדנעמוקסיורא איד דנאה ן'ראפ ןהָאטעג !

 לָאז איז ,וצ רהיא טדער -- טרעפטנעעג איז טָאה -- טוג טעג סע --
 .ןייז רעטכייל טעװ סע .ןעגייל ךיז

 טָאה ןוא ףָאלש ןופ טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה רע סָאװ ,ןָא טונימ רעד ןופ
 ןעטלַאה וצ טיירנעגוצ ךיז ןיוועל טָאה ,ךיז טלעדנַאה סע סָאװ םוא ןענַאטשרעּפ
 -שידלעה רהיא ןעניהטומרע ןוא דנעגיהורעב יורפ ןייז ףיוא ןעקריוו ןוא טסעפ ךיז
  טימ ,ןייז טעװ סע סָאװ ,םעד ןעגעוו ןעטכארט וליפא ךיז גידנעביולרע טינ .טייק
 ,ןעגארפ ענייז ףיוא סרעמטנע איד טיול גידנעלייטרוא ,ןענידנע ךיז טעוו סע סָאװ
 -לאה ןוא ןעדלוד וצ טיירגעגוצ ךיז ןיוועל טָאה ,ךילנהעוועג טרעיוד סָאד לעיפיוו
 -יווענסיוא םהיא טָאה סָאד ןוא ,ןעדנוטש ףניפ דנעה איד ןיא ץראה ןייז טסעפ ןעט
 טָאה ןוא רָאטקָאד ןופ טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה רע ןעוו רעבָא .ךילגעמ סלא ךיז ןעז

 -רעדיוו ןעביוהעגנָא רעטּפָא ןוא רעטּפָא רע טָאה ,םירוסי ערהיא ןעהעזרעד רעדיוו
 ןוא ףױרַא ּפָאק םעד ןעביוהעג ,טצפיזעג טָאה ",ףלעה ,עהייצרעפ ,טָאנ , : ןעלָאה
 ןענייוואוצ ךיז טעו ,ןעטלַאהכיוא טינ סָאד טעוװ רע זא ,ארומ א טלהיפרעד טָאה
 -נאגעגרעבירא ןוא .ןעוועג רט זיא טרעטַאמעג יוזא : ןעפיולטנא ץעגנרע טעוװ רעדָא
 | | .עדנוטש ןייא זיולב זיא ןענ

 יירד ,ייווצ ,עדנוטש א ךָאנ ןעננאנעגרעבירא זיא עדנוטש רעד ךָאנ רעבָא
 ,ןעטילעג ץלא טָאה רע ןוא ; עניבלעזיד ןעוועג זיא עגאק איד ןוא ןעדנוטש ףניפ עלא
 -ומ עדעי גידנעקנייד ,ןעדייל איוו ,ןעכַאמ טנַאקעג שרעדנא רע טָאה סָאװ םוראוו
 ןוא תוחכ עכילשנעמ ןופ ןעצנערג עטצעל איד זיב ןעגנאגרעד ןיוש זיא רע זא ,טונ
 .דיילטימ ןופ ץראה ןייז ןעצאלּפ טעוװ טָא-טָא זא

 ענעי עלא .ןעדנוטש ךָאנ ןוא ןעדנוטש ,ןעטונימ רעבירא ןענייז סע רעבָא
 ,רָאֿפ טינ ךאז ןייק ביז ןָאק ןעמ עכלעוו ןהֶא ,ןעבעל ןופ ןעדנעטשמוא עכילנהעוועג
 ַאד ןערָאלרעפ טָאה רע .רהעמ טריטסיזקע טינ ןעניוועל ראפ ןעבָאה ,ןעלעטש
 נווארמעפ אטעוואזילעי ןעוו ,טרעדנואוועג ךיז טָאה רע .טייצ ןופ ןייזטסואוועב
 -רעד ךיז טָאה רע ןוא ןעמריש איד רעטניה רעייפ ןעדניצנָא ןעטעבעג םהיא טָאה
 רעד ןיא ןעוועג ןיא רע ואוו .טכאנראפ רעגייז א ףניפ ןיוש זיא סע זא ,טסואוו
 זיא סע סָאװ ,טסואווענ טינ טָאה רע יו ,טסואוועג גינייוו ױזַא ךיוא רע סָאה טייצ
 -וק ןייוונעלייוו ,םינּפ ןעשירעביפ רהיא ןעהעזעג טָאה רע .טייצ רעד ןיא ןעוועג
 -עב ןוא גידנעלכיימש ןזייוונעלייוו ןוא ,םירוסי טימ ,ךילדנעטשרעפנוא גידנעק
 טימ ,עטגניירטשעגנא ןא ,עטיור א ןיטכריפ איד ךיוא ןעהעזעג טָאה רע .גידנעגיהור
 טָאה רע ; ןעגנולשעג טָאה איז עכלעוו ,ןערערהט טימ ןוא ראָאה עיורג ,ענעזָאלוצ
 ,ןעסָאריּפַאּפ עקיד טרעכיורעג טָאה רעכלעוו ,רָאטקָאד םעד ןוא ,יללאד ןעהעזעג
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 ןעדנעגיהורעב ןוא םענעסָאלשטנע ,ןעטסעפ רהיא טימ אנווארטעּפ אטעוואזיל ןוא
 ןיא ןעגנאגעגמורא רעטנעקלָאװרעּפ א זיא רעכלעוו ,טסריפ ןעטלא םעד ןוא ,םינּפ
 סָאד ,ןעוועג ןענייז ייז ואוו ,סיורא ןענייז ייז איוו ,ןיירא ןענייז ייז איוו רעבָא .לאז

 להָאמ ןייא .טקישעגמורא םהיא טָאה ןעמ זא ,טקניידעג רע .טסואווענ טינ רע טָאה |
 םעד ןערעדנא םעד ףיוא ץאלּפ ןייא ןופ ןעגָארטוצרעבירא טקישעג םהיא ןעמ טָאה
 ןופ זיא סָאד זא גידנעניימ ,ןהָאטעג קשח טימ סָאד טָאה רע ; ןאוויד םעד ןוא שיט
 "וצ רע טָאה סָאד זא ,טסואוורעד ךיז רע טָאה טשרע ךָאנרעד ןוא ,ןעגעוו ט'רהיא

 םוצ טקישעג םהיא ןעמ סָאה ךָאנרעד .ןעפָאלש וצ ואוו ץַאלּפ א ךיז ראפ טיירגעג
 טרעפטנעעג טָאה רָאטקָאד רעד .סעּפע ןעגעוו ןהָאט גערפ א טעניבַאק ןיא רָאטקָאד
 -עגרָאפ ןענייז סָאװ ןעהורנוא ןעגעוו ןעדייר וצ ןעביוהעגנָא רָאנ ךָאנרעד טָאה ןוא
 וצ רעמיצפָאלש ןיא טקישעג םהיא ןעמ טָאה ךָאנרעד .הטאר-טדָאטש ןיא ןעמוק
 טימ ןעכָארקעג זיא רע ןוא ,דליב ןעגילייה א טרָאד ןופ ןענניירב ןיטסריפ .רעד
 ןופ דליב ןעגילייה םעד ןעמהענוצבָארא ,?רעמלא ןא ףיוא טסניד רעטלא רעד

 טסנעיד יד ןוא ןיטסריפ יד ןוא לעּפמעל סָאד ייברעד ןעכָארבוצ טָאה ןוא דנַאװ
 יעג טאה רע ןוא יורפ רעד ןענעוו יא לעּפמעל ןעגעוו יא טניזורעב םחיא ןעבאה'
 -נעקורניירא ,סנעּפָאקוצ ןיטיק ייב טלעטשענקעווא ןוא דליב ןענילייה םעד טכצרב
 זיא סעלא סאד סאוו וצ ןוא ןעוו ,ויצוו רעבָא .לעטנעוו ןוא ןעשיק ןעשיווצ םהיא גיד
 ראפ ןענַאטשרעּפ סינ ךיוא טאה רע .טסואוועג טינ רע טאה סאד ,ןעוועג גיטיונ

 טימ םהיא ףיוא גידנעקוק ןוא דנַאה רעד ראפ ןעמונעגנ םהיא טָאה ןיטסריפ יד סאוו
 טָאה יללאד ןוא ,ןעניהורעב ךיז לָאז רע ,ןעטעבעג םהיא ייב ךיז איז טָאה ,תונמחר

 -סיורא םהיא טאה איז ןוא ןעסע סענע לאז רע זא ,ןעדיירנייא ןיא ןעטלאהעג םהיא

 קוק א גידיילטימ ןוא טסנערע טָאה רָאטקָאד רעד וליפא ןוא ,רעמיצ ןופ טרהיפעג

 .סנעּפָארט םהיא ןעגָאלשעגרָאפ טאה ןוא םהיא ףיוא ןהָאטעג

 ךילנהע זיא ,טריסאּפ סע סאוו סאד זא ,טלהיפעג ןוא טסואוועג זיולב טאה רע

 - "סנרעבוג רעד ןופ לעטָאה םעד ןיא קירוצ רהאי ַא טימ טריסאּפ טָאה סאוו ,סאד יצ
 זיא טרָאד רונ .יאלָאקינ רעדורב ןייז ןופ לעטעב-ןעטיוט םעד ףיוא טדָאטש רעק

 ןענייז ,החמש איד יוזא הרצ ענעי יו רעבָא .החמש זיא סאד ןוא ,רעיורט ןעוועג
 -עג ןענייז ייז ;ןעבעל ןעכילנהעוועג ןופ ןעדנעטשמוא עלא ןופ בלאהרעסיוא עדייב
 רעכלעוו ךרוד ,גנונעפע ןא יוװ סעּפע ןעבעל ןעכילנהעוועג ןעניזָאד םעד ןיא ןעוו

 טימ ,טייקרעווש רעבלעזרעד טימ ןוא .סערעכעה סעּפע ןעזיוועב ךיז טָאה סע

 ךילפיירגעבנוא ךיילג טקנוּפ ןוא ןעגנוריסַאּפ עדייב ןעמוקעגנָא ןענייז םירוסי

 איד ךיז טָאה ,עכיוה עניזָאד סָאד ןיא ןעמוקניירַא םייב ןוא עדייב ייז ןענייז !

 . ןייק רעהירפ ןיילַא טָאה איז ןעכלעוו ,טייקכיוה ַאזַא וצ ןעביוהענפיוא המשנ

 צכָאנ טינ ןיוש טזייוועב דנַאטשרעּפ רעד ןיהואוו ןוא ןענַאטשרעּפ טינ ?הָאמ

 .רהיא ךָאנ ןעמוק
 ,רעהפיוא ןהֶא ךיז ראפ ץלא טדערעג רע טָאה ,"ףלעה ןוא עהייצרעפ ,טָאג

 רע ,דמערפ יוזא ןעראוועג גנאל ןיוש סאד זיא םהיא סאוו ףיורעד גידנעקוק טינ

 ןוא טייהדניק ןייז ןופ טייצ רעד ןיא יו ,טָאנ וצ ךיז טדנעוו רע זַא ,טלהיפעג טאה

 ,דנעגוי רעטשרע ןייז
 .ייװצ ןעװעג םהיא ייב ןענייז טייצ רעצנַאג רעניזָאד רעד ןיא = !
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 ,טייהנעזעונַא רהיוא .ןיא  טינ -- ענייא .ןעננומיטש ערעדנוזעבי
 טימ ,ןעסָאריּפַאֿפ עסיד טרעכיורעג טָאה  רעכלעװ  רָאטקָאד ן'טיט
 וצ שיט םיב ךוז םָאה ןעמ + יאו ,טסריפ ן'טיפ ןוא יללאד
 סאנווָארטעּפ איראפ ןענעוו ,קיטילָאּפ ןעגעוו ,גַאטימ םעד ןענעוו טדערוצ גַאטימ

 ןוא .רָאפ טמוק סע סאוו ןעטעגראפ טונימ ַא ףיוא טָאה ןיוועל ואוו ןוא טייהקנארק
 סָאד ואוו ,סנעּפָאקוצ רהיא ויב ,טייחנעז עונַא רהיא ןיא -- גנומיטש עטייווצ יד

 -טימ ןופ ןעראוועג ןעמירוצ טינ ךָאד זיא ןוא ןערעוו ןעסירוצ טלאוועג טָאה ץראה
 ןיא ןעוו ?הָאס רעדעי ןוא ,טָאג וצ ןעוועג ללטתמ רעהפיוא ןהֶא טאה רע ןוא דייל

 -עג רהיא רעמיצפַאלש ןופ ןערעהרעד ךיו טגעלפ טייהנעסעגרעפ ןופ ןעטנעמַאמ
 םהיא ויא רעכלעוו ,תועט ןעניד'הנושמ ןעכלעז ןיא ןעלאטפניירא רע טנעלפ ,יירש

 "עג א טרעהרעד טָאה רע ןעוו ,?הָאמ ןעדעי : ןָא טונימ רעטשרע רעד ןופ ןעלאפעב
 ףיז טאה רונ ,ךיז ןערעמטנעראפ ןעמַאלענ ויא ןוא ןעננורּפשעגפיוא רע זיא ,יירש

 ןעפלעה טלָאװעג טאה רע רעבָא ,גידלוש טינ זיא רע זא ,טנחָאטרעד געוו ן'פיוא
 -לעה זא ןעהעזעגנ רעדעיוו רע טָאה ,רהיא ףיוא גי ונעקוק רעבָא .איז ןעצישעב ,רהיא
 : ןעגָאז ןעביוהנָא טנעלפ רע ןוא דחּפ ַא ןעּפאכנָא טגעלמ םחיא ןיא טינ רע ןעק ןעפ
 רעקרַאטש ץלא ןענייז רעטייוו סאוו ןוא ,"ףלעה ,עהייצרעפ ,תונמחר בָאה ,טָאג

 ןעו ןעראוועג רע יא רעניהור ץלא טסייח סאד :ןעננומיטש עדייב ןעראוועג
 ץלא ןוא ,רהיא ףיוא גידנעסעגרעפ ןעצנאנ ןיא ,רהיא ןעבעל ןעוועג טינ זיא רע
 גידנעהעז ,רהיא ןופ טנעהַאנ ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןעוועג רע זיא טרעטאמעג רהעמ

 "ואוו ןעלעוו ,ןעננירּפשפיוא טנעלפ רע .טייקכילפליהעבנוא ןייז ןוא ןעדייל ערהיא
 .רהיא וצ ןעטָאלענ זיא ןוא ןעפיולטנא זיא טינ ןיז

 רע טָאה ,ןעפור רעדעיוו ןוא רעדעיו םהיא טנעלפ איז ןעוו ,זייוועלייוו
 ןעדנעלכיימש ,ןעכילגינעטרעטנוא רחיא גידנעהעזרעד רעבָא .טגידלושעב א י ן
 טָאה ,"טרעטאמענסיוא ךיד בָאה ךיא , : רעטרעוו איד רהיא ןופ גידנערעה ןוא םינּפ

 -עגנא ךיילג רע טָאה ,טָאג ןעגעוו ךיז גידנענַאמרעד רונ ;טָאג טנידלושעב ןיוש רע
 ,ןייז גידענג םהיא וצ לָאז ןוא ןייז לחומ םהיא לאז רע ןעטעב ןעביוה

8 

 ןעבָאה טכיל עלַא .חירפ זיא'ס וצ ,טעּפש ןזיא'ס וצ טסואוועג טינ טאה רע
 טָאה ןוא טעניבאק ןיא ןעוועג סאוו רונ זיא יללאד .ןענערבסיוא ןיא ןעטלאהעג ןיוש
 טרעהעג סאה ןוא ןעסעזעג זיא ןיוועל .ךיז ןענעלוצוצ רָאטקַאד םעד טגעלעגרצפ
 -עג ןיא'ס .רָאזיטעננַאמ ַא ןאטאלראש ַא ןעגעוו רָאטקָאד םעד ןופ ןעגנולהעצרעד יד
 טציא ךיז טוהט סע סָאװ ,ןעסעגראפ יז טָאה רע ןוא ,הורבא ןופ דָאירעּפ רעד ןעוו
 ןענַאטשרעפ סטָאה ןוא טלהעצרעד רָאטקָאד רעד איוו טרעהעג טָאה רע .םהיא םורא
 -נוא ןעוועג זיא רעכלעוו ,יירשעג א טרעהרעד ףךיז טָאה גנולצולּפ .גנולהעצרעד איד
 זיא ןיוועל זא ,יירשענ רעכילקערש אזא ןעוועג זיא סָאד .ךאז ןייק ףיוא ךילנהע
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 אנינע ראק אננא

 .רָאטקָאד ן'פיוא ךילגארפ ןהָאטעג קוק א קערש טימ טאה. ןוא ןעגנורּפשעגפיוא
 טָאה ןוא טרעהעגוצ ךיז טָאה ,טייז א ףיוא ּפָאק םעד טניובעגנָא טָאה רָאטקָאד רעד

 ןייק זא ,ךילנהעוועגנוא יוזא ןעוועג זיא סעלא .ןהָאטעג לעכיימש א דנעגיטעטשעב
 רע טָאה ",יוזא ןַייז ףראד אמתסמ ,, : טשאררעביא טינ ןעניוועל ןיוש טָאה ךאז
 -עג סָאד זיא יירשעג סעמעוו רעבָא .טצעזעג רעדיוו ךיז טָאה ןוא ןהָאטענ טכארט ַא
 -עגייברעפ זיא ,רעמיצ-פָאלש ןיא ןעפָאלעג זיא ןוא ןעגנורּפשעגפיוא זיא רע ? ןעוו

 -עג ךיז טָאה ןוא ןיטסריפ רעד ייברעפ ,אנווארטעּפ אטעוואזילעי ייברעפ ןעגנַאג
 ןוא ןערָאװעג טליטשעגנייא זיא יירשעג סָאד .סנעּפָאקוצ ץאלּפ ןייז ףיוא טלעטש

 ןעהעזעג ספינ רע טָאה סָאד -- סָאװ ,טציא גנורעדנע ןא ןעמוקעגרָאפ סעּפע זיא סע

 טלעוועג טינ ןוא ןעהעז טלָאװעג טינ סע טָאה רע ןוא ,ןענַאטשרעּפ טינ טָאה ןוא
 -יל ; םינּפ סאנווארטעּפ אטעוואזיל ןופ ןעהעזעג רעבָא סָאד טָאה רע .ןעהעטשראפי

 ,ןעסָאלשטנע ױזַא ץלא ןוא ךיילב ,גניירטש ןעוועג זיא םינּפ סאנווָארטעּפ אטעוואז
 -עג ךילגנירד ןעמָאה ןעגיוא ערהיא ןוא טקוצעג ךיז ןעבָאה ןעקַאב רהיא ?הָאווכָא
 ףיירטש רעד ןוא טכיזעג עטרעטַאמעגסיוא ,עטפַאחרעביפ סיטיק .ןיטיק ףיוא טקוק
 - וצ טעדנעוועג ןעוועג זיא ,םינּפ ןעגיסייווש םוצ טּפעלקענוצ ןעוועג זיא סָאװ ראָאה
 ןעטעבעג ןעבָאה דנעה ענעביוהעגפיוא ערהיא .קילב ןייז טכוזעג טָאה ןוא םהיא
 דנעה עטלאק ענייז דנעה עדנעציווש ערהיא טימ גידנעהָאט ּפאכ א .דנעה ענייז

 | .םינּפ "היא וצ ייז ןעכערּפ וצ ןעבױהעגנָא איז טָאה

 בָאה ךיא ,טינ ארומ ןייק בָאה ךיא ! קעװַא טינ העג ,קעװַא טינ העג --
 יז ,ךעלגניריוא איד טמהענ ,ַאמַאמ--.טדערעג לענש איז טָאה -- !ארומ ןייק
 ,...אנווָארטעּפ אטעוואזיל ,דלַאב ,דלַאב ? ארומ טינ אוד טסָאה .רימ ןעכעטש

 -צולּפ רעבָא .ןהָאט לעכיימש ַא טלָאװעג טָאה ,לענש טדערעג טָאה איז
 .ךיז ןופ ןעסיוטשענבָא םהיא טָאה איז ,טמירקוצ טכיזעג רהיא ךיז טָאה גנול

 !העג .ןעברַאטש לעװ ,ןעברַאטש לע ךיא ! ךילקערש זיא סָאד ,ןיינ --
 | .ןעירשוצ ךיז איז טָאה -- !העג

 ןופ ןעפַאלעגסיורא זיא ןוא ּפָאק ן'רַאפ ןהָאטעג ּפַאכ ַא ךיז טָאה ןיוועל

 ןיא ןענַאטשעג רע זיא ,עקלָאטירּפ ןָא ּפָאק ן'טימ ךיז גידנערַאּפשנָא .רעמיצ
 רעהירפ טָאה רע ןעכלעוו ,שטיווק סנעצימע טרעהעג טָאה ןוא רעמיצ ןעטייווצ

 .-עג טָאה רע ןוא ,ןעווער ַא ,ןעשטיווק ַא ,טרעהעג טינ ןעבעל ןייז ףיוא לָאמ ןייק
 ןיוש טָאה רע .יטיק ןעזוועג זיא רעהירפ סָאװ ,סָאד ןעירשעג טָאה סע זַא טסואוו

 רע .טסַאהעג דניק סָאד רע טָאה טציא .דניק ַא ןעגנַאלרעּפ וצ טרעהעגפיוא גנַאל
 זַא ןעשנואוועג זיולב טָאה רע - ןעשנואוועג טינ ןעבעל רהיא וליפַא טציא טָאה

 ,םירוסי איד וצ םוס ַא ןייז לָאז זַא
 -- !טָאנ ןיימ ? סע זיא עשז-סָאװ ? סָאד זיא עשזיסָאװ ! רָאטקָאד --

 ,רַאטקָאד םענעטוקעגניירא םעד דנַאה .ן'רַאפ טּפַאכעג רע טאר
 -רעפ סע טָאה ןיוועל ןוא ,רָאטקָאד רעד טגָאזעג טָאה --- ףוס ַא ןיוש ---

 ,טברַאטש איז זַא ,ףוס ַא ןעניז םעד ןיא ןענַאטש
 ןיא ןעפָאלעגניײרַא רע זיא ,ךיז טוהט םהיא טימ סָאװ גידנעסיוו טינ

 י"נערע סאנוָארטעּפ אטעוואזילעי ןעהעזרעד רע טָאה עטשרע סָאד ,רעמיצפָאלש

 זיא עגיזָאד סָאד ואוו ,ץַאלּפ םעד הוא .ןעוועג טינ זיא םינּפ סיטיק .םינּפ ןעטכ
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 יא ,ןעהעזסיוא םעד טיול יא סעכילקערש סעּפע ןעוועג טציא זיא ,ןעוועג רעהירפ

 ןעלַאפענוצ זיא רע .ןעסירעגסיורא טרָאד ןופ ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעגנַאלק איד טיול
 ןעסירוצ םהיא טרעוו ץרַאה סָאד זַא גידנעלהיפ ,טעב ןופ לעטנעוו םוצ ּפָאק ן'טימ
 ןערָאװעג זיא ןוא טרעהענפיוא טינ טָאה יירשענ עכילקערש סָאד .רעקיטש ףיוא

 -ענערג עטצעל איד זיב טכיירגרעד טלָאװ רע איוו ,רעכילקערש ץלַא רעטייוו סָאװ
 ןרעיוא ענייז טָאה ןיוועל .ןערָאװעג ןעגיושנַא גנולצולּפ זיא ןוא ,קערש ןופ ןעצ

 'יטש ַא טרעהעג ךיז טָאה סע ןוא ,ןערָאװעג ליטש זיא יירשעג סָאד ; טביולעג טינ

 ,עכילטרעצ ןוא ענידעבעל רהיא ןוא ,ןעמעהטא רעלענש ןוא שיור ַא ,לעמוט רעֶל

 ,"ףוס ַא, :טגָאזעג טָאה עמיטש עכילקילג
 גידנעניל זָאלטפארק דנעה ערהיא טימ .ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא טָאה רע

 טקוקעג טייהרעמוטש איז טָאה ,ליטש ןוא ןהעש ךילנהעוועגנוא ,עקעד רעד ףיוא
 .ןעלכיימש טנַאקעג טינ טָאה ןוא טלעוועג טָאה ,םהיא ףיוא

 רענעי ןופ ןענָארטעגרעבירַא טלהיפרעד ךיז ןיוועל סָאה גנולצולּפ ןוא
 "ענג טָאה רע רעכלעוו ןיא טלעוװ רעגידנענַאד-ןופ-טינ ,רעכילקערש ןוא רעמייהעג

 "עג ,רענירעהירפ רעד ןיא קידוצ ,ןעדנוטש גיצנַאװצ ןוא ייווצ עניזָאד איד טבעל
 -ביל רעיינ ַא טימ סעּפע טניישעג טציא רעבָא טָאה עכלעוו ,טלעוו רעכילנהעוו
 -עננָא איד .ןעגָארטרעבירַא טנַאקענ טינ םהיא טָאה רע זַא ,קילג ןופ טייקגיט

 עכלעוו ,החמש ןופ !ערהערט ןוא ןעצכולש .טצאלּפעג ןעבָאה סענורטס ענעגיוצ
 ןיא ןעביוהעגפיוא טפַארק ַאזַא טימ ךיז ןעבָאה ,ןעהעזעגסיוארָאפ טינ טָאה רע
 טייצ עגנַאל ַא םהיא טָאה סָאד זַא ,רעּפרעק ןעצנַאנ ןייז גידנעלסיורט ,םהיא

 | ,ןעדייר וצ טרעטשעג
 ןעבעל ןעטלַאהעג רע טָאה ,טעב ןעבעל עינק איד ףיוא גידנעלַאפרעדינַא

 ַא טימ טָאה דנַאה איד ןוא ,טשוקענ איז טָאה ןוא דנַאה סיורפ ןייז ןעּפיל איד

 ֿלייוורעד ןוא .ןעשוק ענייז ףיוא טרעפטנעעג יענניפ איד ןופ גנוגעוועב רעכַאוװש

 -עּפ אטעוואזילעי ןופ דנעה עקנילפ איד ןיא ,טעב ן'םיוא ןעסופוצ טרָאד טָאה
 ישנעמ א ןופ ןעבעל ַא ךיז טלעּפַאצעג ,הרונמ ַא ףיוא ?רעייפ ַא איוו ,אנווָארט

 ךיוא טעוו רעכלעוו ןוא ןעוועג טינ רעהירפ להאמ ןייק זיא רעכלעוו ,ןעזעוו סעכיל |

 ןעבעל טעװ ,ךיז רַאפ גנוטיידעב רעבלעזרעד טימ ,טכער ןעניבלעזמעד טימ ,ױזַא
 . .ךיז ֹוצ עכילנהע גידנעגנערבסיױרַא ךיז ןערַאבטכורפ ןוא

 ---! טינ ךיז טגיהורנואעב ! עלעגניא ַא ךָאנ ןוא ! טבעל רע ! טבעל רע ---
 -וצ ַא טימ טָאה איז :וא ,עמיטש סאנווָארטעּפ אטעווַאזילעי טרעהעג ןיוועל טָאה |

 .עקציילּפ םדניק םעד טשטאּפעג דנַאה ענירעט
 ,טגערפעג עמיטש סיטיק טָאה -- 3 תמא ,ַאמַאמ ---

 -עלַא ןעשיווצ ןוא .ןעּפילכ ַא טימ טרעפטנעעג רהיא טָאה ןיטסריפ איד
 . סרעטומ רעד ףיוא רעפטנע רעטפַאהלעפייווצנוא ןַא סלַא ךיז טָאה טייקליטש סנעמ
 "ענ ןעבָאה עכלעוו ,ןעמיטש איד איוו ,עמיטש רעדנַא ןַא רָאנ טרעהרעד ,ענַארפ

 ,יירשעג רעגיד'הּפצוח ַא ,רעטסיירד ַא ןעוועג זיא סָאד .ןעטלַאהעגקירוצ טדער
 ךילדנעטשרעפנוא ,טכַארטעבנַא ןיא ןעמהענ טלעוועג טינ ךַאז ןייק טָאה רעכלעוו
 ,סענעפעשעב רעכילשנעמ רעיינ א ןופ יירשעג ַא ,ןענעישרע זיא רע ןענַאװ ןופ

 זַא ןוא ןעברָאטשענ זיא יטיק זַא ,ןעגָאז ןעניוועל טלָאװ ןעמ ןעוו ,רעהירפ
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 ,םיכאלמ רעדניק ןענייז ייז ייב זַא ןוא ןעמַאזוצ רהיא טימ ןעברָאטשעג זיא רע
 טינ ךַאז ןייק ףיוא ךיז רע טלָאװ -- ייז ןעבעל טציא ָאד זיא ןיילַא םָאנ זַא ןוא
 ןופ טלעוו רעד וצ טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה רע ןעוו ,טציא רעבָא ; ןערעדנואוורעפ

 איז זַא ,ןהעטשרַאפ וצ ןעגניירטשנָא קרַאטש ךיז טזומענ רע טָאה ,טייקכילקריוו
 ןייז סָאד זיא סענעפעשַאב עדנעשטיווק ךילקערש סָאד זַא ןוא דנוזעג זיא ,טבעל

 ןעוועג זיא רע ןוא .טנידנעעג ךיז ןעבָאה םירוסי איד ,טבעלענ טָאה יטיק ןהוז
 -ַאו ןופ ? דניק סָאד רעבָא .ןענַאטשרעּפ ןיוש רע טָאה סָאד .ךילקילג ךילדנענוא
 ךיז ןענהעוועגוצ טנָאקעג טינ ןפוא םושב טָאה רע ...? רע זיא רעוו ,סָאװ וצ ,ןענ

 סעּפע ,ךַאז עגירעניא ןַא סעפע זיא סָאד זַא ,טכודעג ךיז טָאה םהיא .ןויער םעד וצ |

 .ךיז ןענהעווענוצ טנָאקעג טינ טָאה רע סָאװ וצ ,לַאפוצ ַא
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 ייגרעס ,טסריפ רעטלַא רעד ןעסעזעג ןעניוועל ייב ןענייז ןהעצ רענייז ַא
 -ָאטעּפניק רעד ןעגעוו גידנעדייר ןוא שטיװעידַאקרַא ןאּפעטס ןוא שטיווָאנַאװיא
 טָאה ןיוועל .ןעכַאז ערעדנא ןענעוו ךיוא טדערוצ אחרוא בגא ךיז ייז ןעבָאה ,ןיר
 -וקעגרָאפ זיא סָאװ ,סָאד ןעגעוו טכַארטעג גידנעלעוו טינ טָאה ןוא טרעהעגוצ דךיז
 םהיא טימ סָאװ טנהָאמרעד ךיז טָאה רע ; הירפ-רעד-ןיא ןעניטנייה םעד זיב ןעמ

 ןופ ןעפַאלרעפ ןיוש ןעטלָאװ רהֶאי טרעדנוח איוו ױזַא .ןהָאטעג ןעטכענ ךיז טָאה
 רע .טייקכיוה רערַאבכייררענוא ןַא ףיוא איוו טלהיפעג ךיז טָאה רע ,ןָא ןַאד

 -נייא איד ןעגעוו ,יורפ ןייז ןעגעוו רע טָאה טכַארטעג ןוא טדערעג ייז טימ טָאה

 ךיז טָאה טלעוו-נעיורפ עצנַאנ איד ,דנַאטשוצ ןעניטציא רהיא ןופ ןעטייהלעצ

 -םוא טנָאקעג טינ עיזַאטנַאפ ןייז טימ טָאה רע זַא ,ךיוה ױזַא ןעביוהרע םהיא רַאפ

 טייצלהָאמ ןעגיטכענ ןעגעוו טדערעג ןעבָאה ייז .טייקכיוה עגיזָאד איד .ןעסַאפ

 ? איז טכַארט סָאװ ? טציא איז טכַאמ סָאװ, :טכבַארטעג טָאה רע ןוא ,בולק ןיא

 ןעגנורּפשעגפיוא ךערּפשענ ןעטימ ןיא זיא רע ןוא "? ירטימד ןהוז ןייז טיירש

 ,רעמיצ ןופ סיורא זיא ןוא
 טָאה --- ? רהיא וצ ןעמוקניירַא טציא ןָאק ןעמ ביוא ,ןעגָאז רימ קיש --- |

 וי .טסריפ רעטלַא .רעד ןעטעבעג םהיא

 טימ טצוּפעב קישטּפעשט םענהעש ַא ןיא ,עטמאקרעפ ַא ,עטצופעגוצ ַא

 ןעקור ן'פיוא ןענעלעג איז זיא עקעד רעד ףיוא דנעה איד טימ ,סעטנעל עיולב
 םינּפ רהיא ּףיוא .קילב רהיא טימ ךיז וצ ןעניוצעגוצ ןוא טנעגעגעב םהיא טָאה ןוא
 זיא סע איוו ,סעשידרע-טינ וצ סעשידרע ןופ גנורעדנע ענעי ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא

 איז .םינּפ תלבק ָאד ,דעישבא זיא טרָאד רונ ; עדנעברַאטש ןופ םינּפ םעד ףיוא

 .ןעפָאלשעג רע טָאה וצ םנערפעג םהיא טָאה ןוא דנַאה ןייז ןעמונעגנָא טָאה
 עו טרהעקעגבָא ךיז טָאה ןוא ןערעפטנע טנַאקעג טינ טָאה ,ןעמונוצ ןעוועג זיא

 ,טײקכַאוװש ןייז ןיא טנייצרעביא גידנער

64 



 אנינעראק אננא

 "עג םהיא איז טָאה -- ! איטכָאק ,ןעסעגרַאפ ןיוש ךיז בָאה ךיא ןוא --

 ,טוג ױזַא טציא זיא רימ ןוא --- טגָאז
 איז ;טרעדנעעג טכיזעג רהיא ןופ קורדסיוא רעד ךיז טָאה גנולצולּפ ןוא

 .דניק ןופ שטיווק ַא טרעהרעד טָאה
 קוק ַא ךיוא רע לָאז ,טיג ,אנווָארטעּפ אטעווַאזילעי ,םהיא רימ טיג ---

 ,ןהָאט
 -וָארטעּפ ַאטעװַאזילע טגָאזעג סָאה -- ןעקוקנָא ַאּפַאּפ לָאז טָא ,ונ ---

 ,טרַאװ -- סענידנעלקַאש ןוא סערַאברעדנָאז ,סעטיור סעּפע גידנעגָארטוצ ַאנ
 טגיײלעגקעװַא סָאד טָאה איז ןוא -- ןעצוּפסיױוא רעהירפ ךיז ןעלעוו רימ ,טרַאװ
 םהיא גידנהָאט רהעק ַא ,טלעקיווראפ ןוא טלעקיוועגבָא טָאה ,טעב רעד ףיוא
 .סעּפע טימ נידנעטישעב ןוא רעגניפ ןייא טימ

 -עגנָא ךיז טסיזמוא טָאה ,ל'שפנ ןיילק סָאד ףיוא טקוקענ טָאה ןיוועל
 -היפעג עכילרעטָאפ ןיא טינ עכלעוו ןעצראה ןיא ךיז ייב ןעניפעג וצ טגניירטש
 ראפ ןעוו רעבָא .גנולקעבָא זיולב םלהיפעג טָאה רע .ל'שפנ עגיזָאד סָאד וצ ןעל
 ךַאלעדנעה עקנעניד איד ,?רעּפרעק עטעקַאנ סָאד ןהָאטעג קנַאלב ַא טָאה םהיא

 םעד םימ ןיוש וליפא ןוא ךַאלרעגניפ טימ ךַאלעסיפ עטיור-ןערפַאז איד ןוא |
 םהיא טָאה ,ערעדנַא איד ןופ טנעכייצעגבָא ךיז טָאה רעכלעוו ,לרעגניפ ןעבָארנ

 -ָאד םעד ֹוצ רחּפ ַאזַא ןוא תונמחר אזַא ,ןעצרַאה םייב ױזַא ןעמונעגנָא סעּפע
 -העק ןהָאט הע טינ םהיא לָאז איז טַאהעג ארומ טָאה רע זַא ,ל'שפנ ןעגיז
 רהיא ןעטלַאהוצ ןהָאטענ ּפַאכ ַא טָאה רע ןוא רענניפ רהיא טימ םהיא גידנער

 | .דנאה
 | ,טכַאלוצ ךיז טָאה ַאנווָארטעּפ ַאטעוװַאזיל
 .עלעגניא רעניטכערּפ ַא !טינ ארומ ןייק טָאה ,טינ ארומ ןייק טָאה --
 .טָאה דניק גיטכערּפ סָאד .טצפיזעגבא ךיז סורדרעפ טימ טָאה ןיוועל

 טינ רָאג ןעוועג זיא סָאד .סױטשבַא ןופ ?היפענ ַא ןיולב טקעוװרע םהיא ןיא

 .יַאויל ןעוו ,טרהעקעגבא ךיז טָאה רע .טראוװרע טָאה רע ןעכלעוו ,?היפעג סענעי
 -נוא רעד ןעבעל טכַאמענ טכערוצ ןוא טניילענוצ םהיא טָאה אנווָארטעּפ ַאטעוװ

 ,טסורב רעטנהעוועג
 .ּפָאק םעד ןעביוהפיוא ןעניוועל ןעננואווצעג רעטכעלענ ַא טָאה גנולצולּפ

 .טסורב רעד ראפ ןעמונעגנ ךיז טָאה דניק סָאד .טכַאלוצ יטיק ךיז טָאה סָאד
 רעבָא ,ַאנוָארטעּפ אטעוואזילעי טנַאזעג טָאה -- !גונעג ,גונעג ---

 ןערָאװעג ןעפָאלשטנא זיא רע .ךיז ןופ ןעמהענוצ ןעזָאלענ טינ םהיא טָאה יטיק

 | ,דנעה ערהיא ףיוא
 םהיא וצ גיד'נהָאט רהעק ַא יטיק טגָאזעג טָאה -- קוק א טציא ביג --

 ךיז טָאה לע'םינּפ עטשטיינקוצ סָאד .ןעהעז ןענָאק םהיא לָאז רע זַא ,דניק סָאד
 .ןהָאטעג סינ ַא טָאה דניק סָאד ןוא ,טשטיינקוצ רהעמ ךָאנ

 ,טייקטרהירעג ןופ ןערהערט איד גידנעטלַאה םיוק ןוא גידנעלכיימש

 .רעמיצ ןעלעקנוד םעד ןופ סױרַא זיא ןוא יורפ ןייז ןהָאטעג שוק ַא ןיוועל טָאה
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 -כעלש ַא רהעז ןיא ןעוועג ןענייז ןעטפעשעג סעשטיוועידאקרא ןַאּפעטס
 -רעפ ןיוש רע טָאה דלַאו ן'ראפ דלעג ם'ןופ ?עטירד עטייווצ איד .ענַאל רעט
 . ן'רַאפ לעטירד ןעטירד םעד ףיוא טּפַאכרעפ רחוס םייב ןיוש טָאה רע ןוא טבע
 ןיא רע ,טנעצָארּפ ןהעצ רַאפרעד ןענעכערבָא טזָאלעג םהיא טָאה ןוא ןימרעט
 / -רעטנוא טגאזטנע ךיז טָאה אנווָארדנַאסקעלַא אירַאד זא ,טייוו יוזא ןעגנַאגרעד

 -יא םעד רַאפ דלעג ערעטייוו ןופ גנוטלַאהרע רַאפ טקַארטנָאק םעד ןעביירשוצ |
 ןיטולחל ,עשיטירק א ןעוועג זיא ענַאל איד .ןעגעמרעפ רהיא ןופ ?עטירד ןענירעב

 | .ןעוועג טינ דלעג ןייק
 -רַא ןַאּפעטס טכַארטעג ךיז טָאה ? ,ןעהעג טינ רעטייוו סָאד ןָאק יוזא,

 ךיז טנעכערעג רעהירפ רהָאי ףניפ טימ טָאה עכלעוו ,עלעטש ןייז .שטיוועידַאק
 טא .גינייוו וצ ןענייז תוריכש איד .סָאד טינ טציא ןיוש זיא ,רעטוג א רַאפ
 -- יקציטנעווס ; רהָאי א 12,000 טמוקעב ןוא רָאטקערידיקנַאב א ווָארטעּפ זיא
 ןיטַאימ ; 17,000 ןופ טלַאהעג א טימ טפַאשלעזענ-ןעיצקא ןא ןופ דעילנטימ א

 ךיא םינּפא , ;80,000 עצנַאג ןופ טלַאהעג ַא טמוקעב ןוא קנַאב ַא טעדנירגעג טָאה

 ןַאּפעטס טכַארטעג ךיז טָאה ",ןעסעגרעפ רימ ףיוא טָאה ןעמ ןוא ןעפָאלשרעּפ בָאה

 ןוא ךיז ןעקוקוצוצ ןוא ךיז ןערעהוצוצ ןעביוהעגנָא טָאה רע ןוא .שטיװעידַאקרַא

 ןוא ,עטוג א רהעז ,עלעטש ןייא ףיוא גיוא ןא ןעפרָאװעג רעטניוו עדנע וצ טָאה

 -נֵא ,סעטנַאט ןופ ףליה רעד טימ ןעלעיצ וצ ןעביוהעגנָא רהיא ןיא ךיז טָאה רע

 ,גרובסרעטעּפ ןייק ןערהָאפעג םעד בעילוצ ןיילא ךילדנע זיא ןוא ,דניירפ ,סלעק

 -רעפ רעד ןופ ןָאיססימָאק רעד ןופ דעילגטימ סלא עלעטש איד ןעוועג זיא סָאד

 -נעזייא-דיז רעד ןופ טפַאשלעזעג סנַאלַאב-טידערק רעד ןופ רוטנעגא רעטנינייא

 טָאה ,עכלעזא עלא איוו ,עלעטש עניזָאד איד ..ןענָאיצוטיטסניא-קנַאב ןוא ןהאב

 . ןעװעג ןענייז עכלעוו ,טייקגיטעהט ןוא סינטנעק ,ןעסיוו לעיפ יוזא טרעדָאפעג

 - לָאז רעכלעוו ,ןעשנעמ א איו יוזא רונ .ןעשנעמ ןייא ןיא ןעגינייארעפ וצ רעווש

 ,ןעניפעג וצ ךילגעמ ןעוועג סינ זיא ,ךַאז רעד ןופ ןעסינטנעק עלא איד ןעציזעב
 ,שנעמ רעכילטנעדרָא ןַא ןעדיילקעב לָאז טמא אזא זא ,רעסעב ןעוועג ךָאד זיא

 ןעוועג זיא שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס איו יוזא ןוא .רעכילטנעדרָא ןַא טינ רעדייא

 -עג טרעוו ךילטנעדרָא טרָאװ רעד איו ,ןעניז םעד ןיא ןַאמ רעכילטנעדרָא ןא

 רעכילטנעדרָא ןַא ,רעוהט רעכילטנעדרָא ןַא : טגָאז ןעמ ןעוו ,עװקסָאמ ןיא טכיורב

 ַאזַא סָאװ ,סָאד זיולב טינ טיידעב סע סָאװ ,לַאנרושז רעכילטנעדרָא ןַא ,רעביירש
 ןענייז ייז זא רונ ,ךילרהענוא טינ ןענייז לַאנרושז אזא ,רעוהט ַאזַא רעדָא ,שנעמ

 טסַאּפעג ךיז רע טָאה --- ףרַאד ןעמ ןעוו ,גנורעיגער איד ןָאהט ךָאטש א גיהעפ

 .טמַא רעגיזָאד רעד וצ טגיטכערעב סלַא טנעכערעג ךיז טָאה ןוא ץַאלּפ ַאזַא רַאפ

 ןהעצ זיב ןעבעיז ןופ ןענניירבנייא טפרַאדעג טָאה עלעטש עגיזָאד איד
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 טינ ,עלעטש איר ןעמהענרַאפ טנָאקעג טָאה יקסנָאלבָא ,רהָאי א ?עבור דנעזיוט
 -ימ ייווצ ןופ סָאד ןיא ןעגנַאהענבָא .עלעטש-סננורעיגער ןייז גידנעפראווקעווא
 טָאה ןעשנעמ עֶלַא יד ןוא ,ןעדיא ייווצ ןופ ןוא עמַאד ןייא ןופ ,סאווטסרעטסינ

 טָאה םעד רעסיוא .גרובסרעטעּפ ןיא ןעהעז טפרַאדעג שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטכ
 ןייז טעװ רע זא ,אננַא רעטסעווש ןייז ןעכָארּפשרעפ שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס

 ןעגעו רעפטנע םענעדעישטנע ןַא ןעגָאלשרעד ךיז טעוװ ןוא גרובסרעטעּפ ןיא
 -עג רע ןיא ,עזייר רעד ףיוא לעבור ניצפנופ יללאד ייב גידנעטעבסיוא ןוא .טג
 | | .גרובסרעטעּפ ןייק ןערהָאפ

 ןעגעוו טקעיארּפ ןייז גידנערעה ןוא טעניבַאק ןיא ןענינערַאק ייב גידנעציז
 טָאה ,ןעסנאניפ עשיסור איד ןופ דנַאטשוצ ןעטכעלש םעד ןופ ןעכַאזרוא איד

 ,ןענידנע טעוװ רע ןעוו ,טונימ עדנעסַאּפ איד טיהעגוצ שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס

 ןעגעוו ןוא ןעטייהנענעלעגנא ענענייא ענייז ןעגעוו םהיא טימ ןעביוחוצנא םוא

 יה | .סָאננַא
 -- טייהנענעלענ ייב ןעטעב טלָאװעג ךיד עקַאט כָאה ךיא -- אי ,ךא --

 -ראמאּפ טימ ןעהעז ךיז טסעוו אוד ןעוו -- שטיוװעידַאקרַא ןאפעטס טנָאזעג טָאה
 ןעלעוו רהעז טלָאוװ ךיא זַא ,םעד ןענעוו ,ר"מ ןענעוו לעטרעוװ א ןעדייררַאפ ,ןיקס

 -ָאק רעד ןופ דעילגטימ סְלַא טנעפעעג ךיז טָאה עכלעוו ,עלעטש איד ןעדיילקעב
 ,ןהאבנעזייא רעכילדיז ןופ טפַאשלעזעג-טידערק רוטנעגַא רעד ןופ ןָאיסימ

 סע סָאװ ןיא ,טנערפעגרעדנַאנופ ךיז טָאה שטיװָאדרדנַאסקעלַא ייסקעלַא
 איוו ױזַא רעבָא ,ןָאיססימָאק רעיינ רעניזָאד רעד ןופ טייקגיטעהט איד טהעטשעב
 עטריצילּפמַאק א רהעז ןעוועג זיא גנוטכירנייא רעיינ רעד ןופ טייקניטעהט איד
 טנעקעג טינ לָאמַא טימ רע טָאה ,עסיורג רהעז ןעוועג ןענייז ןעטקעָארּפ ערהיא ןוא
 .טינ רעדָא ןעטקעיארּפ ענעגייא ענייז טימ גנַאלקנייא ןיא זיא סָאד ביוא ,ןעקניידעב

 ךיז טליוו ךילטנענייא סָאוװ וצ רעבא ;ןעגָאז םהיא ןָאק ךיא ,סיוועג ---
 | ? טמא אזַא ןעבָאה ריד

 .,..ןענייז ןעלטימ עניימ ןוא ,רהָאי ַא דנעזיוט ןעיינ זיב ,טלַאהחעג סעטוג --
 ןוא שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טלָאהרעדיװ סָאה -- דנעזיוט ןעיונ ||

 ,טנעקלאועגנָא ךיז ט צה

 סעּפע זיא סָאד זַא טנַאטרעד םחיא טָאה טלַאהעג ןופ עממוס עכיוה איד

 ןיא עימָאנַאקע ןעקעווצעב עכלעוו ,רענעלּפ-סגנורעינער ענייז ןעגעג זיא סָאװ
 | ,סעלא

 זַא ,טפירש ַא טײברַאעגסיױא םעד ןעגעוו בָאה ךיא ןוא ,ןייא ןיפעג ךיא --- !
 רעשלַאפ ַא ןופ ןמיס א תוריכש ערעייהעגנוא עכלעזַא ןענייז טייצ רעזנוא ןיא
 .גנוטלאוװרעפ רעזנוא ןופ עמעטסיס רעשימָאנַאקע

 שטיוװעידַאקרא ןַאּפעטס סגָאזענ טָאה -- ? אוד טסליוװ ןעד עשז-איוו ---
 ךָאד רע זיא ,דנעזיוט ןהעצ טמוקעב קנַאב ןופ רָאטקעריד א ,ןעגָאז רימָאל ,ונ ---
 -ניטעהט ענידעבעל ַא .דנעזיוט ניצנאווצ טמוקעב רענישזניא ןַא רעדַא ,הטרעיו
 ,טסליוו אוד איוו טכַארט ,טייק

 ףרַאד סָאד ןוא ערַאאװ רַאפ גנוניולעב זיא טלַאהעג זַא ןעכער ךיא ---
 זיא ןַאד ,טינ ןעוו ןוא .גנורעדָאפ ןוא טָאבנא ןופ ץעזעג םעד ןעפראוורעטנוא ןייז
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 ךיא .גנורעיגער רעד ףיוא בא ךילדעש רהעז ךיז טפור עכלעוו גנוכיורבסימ ַא סָאד

 | ....ןעכער
 ,רענָאװש םעד ןענָאלשעגרעביא גיטסַאה טָאה שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס

 עכילצינ ,עיינ א ךיז םנעפע סָאד זַא ,ןעבענוצ ךָאד טזומ אוד רעבָא ,אי --
 ןוא ! ננוטכירנייא עכילצינ ַא ךָאד זיא סָאד רעבָא ,טפליוו אוד איוו  ,ננוטכירנייא
 ךילטנעדרָא ןרעוו לָאז ךַאז איד זַא ,טגנַאלרעפ ןעמ סָאװ ,סָאד זיא ךַאז טּפיוה איד
 טסעו אוד ןעוו טייקנילעפעג עסיורג ַא ןהָאט רימ טסעוו אוד ןוא .טרהיפעג
 .דייר וצ ןעטוק סעוו סע ןעוו ,ױזַא .ןיקסראמאפ רַאפ רעטרעוו ראָאּפ ַא ןעדייררעפ

 -- ףיז טכוד ,ןעווָאניראגלאב ןופ בא רהעמ ךָאד טגנעה סָאד רעבָא --- |
 .שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טגָאזעג טָאה

 -עג טָאה --- גימיטשנייא גידנעטשלאפ טייז ןייז ןופ זיא ווָאניראגלאב --- |
 | | .גידנערעוו סיור שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס טגָאז

 ןעגעוו גנונָאמרעד רעד ייב ןערָאװעג טיור זיא שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס = |

 ןעדיא םעד ייב ןעוועג רע זיא הירפ-רעד-ןיא טנייה טשרע םוראוו ,ןעווָאניראגלאב
 -עננַאנוא ןַא רהעז ןעז ַאלעגרעביא םהיא ןיא טָאה ךוזעב רעד ןוא ,ווָאניראגלאב
 -,גנורעניארע עמהענ

 ןיא ,ךַאז איד זַא ,טסואוועג רעכיז ףיוא טָאה שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס
 עכילרהע ןוא עטפַאהבעל ,עיינ ַא זיא ,ןעטערטניירַא טציא טלָאװעג טָאה רע רעכלעוו
 ,םהיא טָאה ווָאניראגלאב ןעוו ,הירפירעדןיא טנייה רעבָא .גנומהענרעטנוא
 -וצ רעמיצ-סגנַאפּפמע ןיא םהיא ייב ןעטרַאװ וצ ןעגנואווצעג ,ןויכ ַא טימ םינּפַא
 -צולּפ ןערָאװעג סעּפע םהיא זיא ,ןעדנוטש ייווצ עצנַאג רעטעב ערעדנַא טימ ןעמַאז -

 | ,םהענעגנַאנוא גנוק
 טמַאטש רעכלעוו ,רע סָאװ ,םהענעגנַאנוא ןערָאװעג םהיא זיא רַאפרעד וצ

 ,ןעגנַאטּפמע םהיא לָאז דישז ַא זיב ןעדנוטש ייווצ ןעטרַאװ ףרַאד ,סקירויר איד ןופ
 ןופ ןעטָארטעגבָא רע סָאה ןעבעל ןייז ןיא ?הָאמ ןעטשרע םוצ סָאװ ,סָאד רעדָא

 עיינ ַא רַאפ רָאג סעּפע ןעמהענ טלָאװעג ךיז טָאה ןוא ,תובא ענייז ןופ געוו םעד
 עגיזָאד איד ןיא .ןעלהיפ ןעביוהעגנָא ךיז רע טָאה םעווקעננוא רעבָא ,טמַא ןימ

 רע ןעוו ,רעמיצ-סגנַאפּפמע ןיא ןעווָאניראגלאב ייב גידנעטרַאוו ןעדנוטש ייווצ
 טָאה ,ןעדרַאבנעקַאב ענייז גידנעהיצוצ ,קירוצ ןוא ןיה גידעבעל ןעננַאנעגמורַא זיא
 ןעגיזָאד םעד ןופ ןעלהעצרעד ןענָאק לָאז רע רוכמַאלַאק ַא רַאפ סָאװ ,טכַארטעג רע
 | .רישז םעד ייב טרַאוװעג טָאה רע איוו ,לַאפ

 טלהיפעג ךיז סָאה ןוא סוחדרעפ ןיא ןעוועג טייצ עצנַאג איד זיא רע רעבָא

 סָאװ ,רַאפרעד וצ : סָאװ רַאפ טמיטשעב נידנעסיוו טינ ןייֵלַא ,םעווקעבנוא רהעז
 ָאד ָאלעיד ?עמיא , :רובמַאלַאק םעד ןופ ןעזָאלעגסיױא טשינרָאג ךיז טָאה סע

 ווָאניראגלאב ןעוו .סערעדנַא סעּפע ןופ רעדָא "ַאיסל'ַאדישז'אד ַאי יא ,ַאדישז
 . ןופ גידנעבָאה האנה םינּפַא ,ןעמונעגפיוא ךילפעה ,ןעגנַאפּפמע ךילדנע םהיא טָאה
 שטיװעידַאקרַא ןאּפעטס טָאה ,טנאוטנע טעמכ םהיא טָאה ןוא ,גנוגירדינרע ןייז

 -רעד ךיז רע טָאה טציא זיולב .ןוא ,םעד ןענעוו ןעסעגרעפ וצ רעלענש סָאװ טכוזעג |

 | | ..ןערָאװעג טיור זיא ןוא טנָאמ
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 ...ןיא סָאד סָאװ ססייוו אוד ןוא ,טפעשעג ַא ְךָאנ ךיא בָאה טציא ,ונ --
 יי י .ןַאננַא ןעגעוו

 ךיז טָאה ,אננַא ןעמָאנ םעד טדערענסיורא טָאה יקסנאלבא רונ איוו
 רעד טָאטשנא ;טרעדנעעג ןעצנַאג ןיא םינּפ םעשטיוָארדנַאסקעלַא ייסקעלא
 ןוא טייקדעימ טקירדעגסיוא טציא םינּפ ןייז טָאה ,טייקנידעבעל רעגידרעהירפ
 | | .טייקטיוט

 -ענ גערפ ַא רע טָאה -- ? רימ ןופ רהיא טננַאלרעפ ךילטנענייא סָאוװ ---
 ,ענסנַאּפ ןייז גידנעכאמרעפ ןהָאט

 -דנַאסקעלַא ייסקעלא ,גניריישטנע זיא טינ עכלעוו ַא ,נגודיישטנע ןַא --
 טָאה ,"ןַאמ ןעטגידיילעב ַא וצ איו טינ,) טציא ריד וצ ךיז דנעוו ךיא ,שטיווָאר
 ַא וצ איו טינ (טגָצזעג ןוא טּפַאכרעפ ךיז טָאה רע רעבָא ,ןעגָאז טלעוועג רע
 וצ איוו ךאפנייא רונ (טסַאּפעג טינרָאג ךיז סָאה סאד ןוא) ןעשנעמ-סגנורעיגער
 רהיא היוא טספרַאד אוד .ןעטסירק ַא ןוא ןעשנעמ ןעטוג ַא וצ איוו ,ןעשנעמ ַא
 - ,טנַאזעג רע טָאה -- ןעבָאה תונמחר

 .ןינעראק טגָאזעג ליטש טָאה -- ? ךילטנעגייא סָאװ ןיא ,טסייה סָאד ---
 ךיא איו ױזַא ןעהעז טסלָאװ אוד ןעוו .רהיא ףיוא ןעבָאה תונמחר ,אי --

 רהיא ףיוא אוד טסלָאװ -- רעטניוו ןעצנַאג םעד רהיא טימ טכַארברעפ בָאה ךיא ---
 .ךילקערש עקַאט ,ךילקערש זיא עגַאל רהיא .,ןעבָאה תונמחר

 שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טרעפטנעעג טָאה -- טניימעג בָאה ךיא |
 סָאֹוו ,סָאד סעֶלַא טָאה אנוועידַאקרַא ַאננַא זַא -- עמיטש עגידעשטיווק ןייז טימ
 | | ,טגנַאלרעפ טָאה איז

 ןיא סע סָאװ ,ןעליוו סעטָאג םוא ,שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ,ךֶא --
 -רע איז סָאװ ןוא טציא טשניוו איז סָאװ ךָאד טסייוו אוד ןוא ןעוועג זיא ,ןעוועג
 | ,טנ ַא -- טרַאװ

 . ךיז טגאזטנע אנוועידַאקרַא ַאננַא זַא ,טנעכערעג ךָאד בָאה ךיא רעבָא ---
 ףָאד בָאה ךיא .רימ טימ ןעביילב לָאז ןהוז רעד זַא ,רעדָאּפ ךיא בוא ,טג ַא ןופ
 סלאפנעדעי .טגידנעעג ןיוש זיא ךַאז איד זַא ,טניימעג בָאה ןוא ,טרעפטנעעג ױזַא
 -דנַאסקעלַא יײסקעלַא ןהָאטעג שטיווק ַא טָאה --- טגידנעעג סלַא סָאד ךיא ןעכער
 | ,שטיוו גר

 ןַאּפעטס טנָאזעג טָאה -- טציהוצ ױזַא טינ ייז ,ןעליוו סעטָאג םוא רעבָא ---
 -ענ טינ ךָאנ זיא ךאז איד -- עינק סרעגָאווש ןייז גידנערהירנַא ,שטיװעידַאקרַא
 אוד ; גיהטומסיורג ױזַא ןעוועג אוד טסיב טדיישוצ ךיז טָאה רהיא ןעוו ,טנידנע
 איז .ןעכָארּפשרעּפ טנ ַא וליפא ,טייהיירפ --- סעלַא ןעבעגעגקעװוַא רהיא טסָאה
 ךיז טָאה איז .טצעשענבא ךילקריוו .טכַארטעב אוד ,ןיינ .םצעשענבָא סָאד טָאה
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 אנינעראק אננא

 ,ןעביילב טינ יױזַא ןָאק סָאד :ַא ןעזיזועג טָאה טייצ איד רעבָא .טנאזטנע סעֶלַא ןופ

 .עכילנעמנוא ןַא ,עכילנייּפ א ןיא ענַאל רהיא

 - "יא טָאה -- ןעריסערעטניא טינ ךימ ןָאק ןעבעל סַאנװעידַאקרַא ַאננַא ---

 .ןעמערב איד גידנעביוהפיוא שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןעגָאלשעגרעב

 -עטס ןעכָארּפשרעדיװ ךייוו םהיא טָאה -- ןעביולג וצ טינ רימ ביופרע ---

 ןייק םגניירב ןוא רהיא רַאפ סענעמוקבָא ןַא זיא ענאל רהיא -- שטיוועידַאקרַא ןַאּפ

 -רעפ רשכ סָאד טָאה איז ,ןעגָאז טסעוו אוד .טינ ןעצונ ןייק טולָאסבַא ןרעדנַא

 וצ םינ טגָאװ איז זַא ,ןעפָא טגָאז איז .טינ ךיד טעב ןוא סָאד סייוו איז ,טנעיד

 ןעבעיל סָאװ עלַא ,עטדנַאוװרעפ ערהיא עלַא רימ ,ךיא רעבָא .ריד ןופ סעּפע ןעטעב

 .ןעבָאה תוגמחר רהיא ףיוא טסלָאז אוד זַא ,ןעטעב רימ ,ריד ןופ ןעטעב רימ ,איז

 ? רעסעב ןופרעד זיא ןעמעוו ? ךיז איז טרעטַאמ סָאװ רַאפ ,ונ

 נָא ןַא ןופ עגַאל רעד ןיא ,ךיז טכוד ,ךימ טלעטש רהיא ,רונ טביולרע ---

 | .שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןהָאטעג גָאז ַא טָאה --- ןעטגָאלקעג

 רעדיוו טָאה --- ךימ העטשרַאפ אוד ,ױזַא טינ ראג רעבא ,ןיינ ,ןיינ ,ּךַא --

 ןייז זַא ןענעכער טנָאװ רע איוו ױזַא ,םהיא טרהירעגנָא שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס

 עגַאל רהיא : סנייא רונ גָאז ךיא --- ןעכַאמ רעכייוו רעגָאװש םעד טעוו גנורהירעב

 ייברעד טסלָאז אוד .ןוא ןעכַאמ רעטכייל רהיא טסנָאק אוד ןוא שינעמוקבָא ןַא זיא

 טשינרָאג טסעוו אוד זַא ,ןענדרָאנייא יוזא ריד סָאז לעו ךיא .ןערילרעפ טשינרָאג

 .ןעכַארּפשרעפ ןיילַא ךָאד טסָאה אוד .ןעקרעמַאב

 -ערעג ֿבָאה ךיא ןוא .רעהירפ ןערָאװעג ןעבענעג זיא ןעכערּפשרַאפ סָאד -- = --

 בָאה ,םעד רעסיוא .טגידנעעג ךַאז איד טָאה ןהוז ןעגעוו ענַארפ איד זַא ,טנעב

 ---..גונעג הטומסיורג ןעניפעג ךיז טעװ ַאנװעידַאקרַא ַאגנַא ייב זַא ,טנעבערעג ךיא

 -דנַאסקעלַא ײסקעלַא טדערעגסױרַא ןעּפיל עדנערעטיצ טימ ,הימ ערעווש טימ טָאה

 ,גידנערעוו ךיילב שטיווָאר

 טוהט איז ,ךיד טעב איז .הטומסיורג ןייד ףיוא סעֶלַא ןיא טיורטרעפ איז --- |

 ,עגַאל רעכילגעמנוא רעד ןופ איז ןערהיפסיורא --- ךַאז ןייא ןעגעוו ריד וצ הליפת

 -דנַאסקעלַא ײסקעלַא .ןהוז םעד טינ ןיוש טעב איז .ךיז טניפעג איז רעכלעוו ןיא

 רהיא ןיא ןירַא טנעמָאמ ןייא ףיוא הענ .שנעמ רעטונג ַא טסיב אוד ,שטיוװָאר

 -על ןופ ענַארפ ַא ,ענַאל רהיא ןיא ,טציא רהיא רַאפ זיא טו ןופ עגארפ איד .עגַאֿל

 םוראוו ,טרַאװ ןוא עווקסָאמ ןיא טייצ עצנַאג איד איז טציז טא .טיוט רעדָא ןעב

 םימ שינעגעגעב עדעי ואוו ,עוקסָאמ ןיא טציז איז .ןעכָארּפשרעּפ ךָאד טסָאה אוד

 ,סנייא ץלַא ךָאד זיא סָאד .ןעצרַאה ןיא רעסעמ ַא איוו רהיא רַאפ זיא ןעמעוו

 ףיוא עילטעּפ ַא טימ גנַאל ןעטַאנָאמ ןעטלַאה ןעטלייהטרוארעפ ַא לָאז ןעמ איוו

 ןעגידַאנגעב םהיא לָאז ןעמ ןייז ךילגעמ ןָאק סע זַא ,גידנעבערּפשרַאפ ,זלַאה רעד

 לעוו ךיא זַא ,ןָא ריד ךיז םהענ ךיא ;תונמחר בָאה .טיוט רעד זַא ,ךילגעמ ןוא

 | | ....ןענדרָאנייא ױזַא סָאד

 ןעגָאלשעגרעביא םהיא סױטשבַא טימ טָאה --- ךיא דייר םעד ןעגעוו טינ ---

 "עג זיא ןעכערּפשרעפ ןיימ זַא ,ןייז ןָאק סע רעבָא -- שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא

 .ןעכערּפשרַאּב וצ טַאהעג טינ טכער ןייק רָאג סע בָאה ךיא זַא ,אזַא ןעוו
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 אנינעראק אננא

 "רעפ טסָאה ןיילַא אוד סָאװ ,סָאד ןיא טסגאזטנע אוד זַא ,סָאד טסייה ---
 ? ןעכָארּפש

 ,ךילגעט ויא סָאװ סָאד ןהָאט וצ טגאזטנע טינ לָאט ןייק בָאה ךיא --
 זיא ןעכערּפשרעפ ןיימ לעיפיוו ףיוא ,ןעקנעדוצכאנ טייצ ןעבָאה ?יוװ ךיא רעבָא
 ,ןערהיפוצפיוא ךילנעמ

 ' -פיוא יקסנאלבא טגָאזעג טָאה -- שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ,ןיינ ---
 .ןעביולג םינ ךַאז ַאזַא ריד ףיוא ןָאק ךיא --- גידנעגנירּפש

 אוד .ךילנעמ זיא ןעכערּפשרעפ ןיימ לעיפיוו ףיוא ,טגָאזעג בָאה ךיא --
 ןָאק ךיא ןוא ,רעדנעביולג ַא ןיב ךיא רעבָא .ןעגנוניזעג יירפ טימ שנעמ ַא טסיב

 ,טָאבעג עכילטסירק איד ןעגענ ןעלרנאה טינ טייהנעגעלעגנַא ַאזַא ןיא |
 לעיפיוו ףיוא ,ןעטפַאשלעזעג עכילטסירק איד ןיא ,זנוא ייב וליפא רעבָא ---

 עסיוועג ןיא ךיוא טזָאלרעד עכריק רעזנוא .ןעזָאלעגוצ טג ַא ךָאד טרעוו סייוו ךיא
 ...ןעהעז רימ ןוא .ן'טנ עלעפ

 .ןעניז םעד ןיא טינ רעבָא ---
 -עג סָאה -- טינ ךיד ךָאד ןעקרעד ךיא ,שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא --

 ירעפ סעלַא טינ ןיילא ןעד אוד טסָאה -- ןענייווש עלייוו ַא ךָאנ יקסנאלבא טנָאז

 וליפא ןעוועג גיטרעפ טסיב ,?היפעג ןעכילטסירק ןופ טגעוועב גידנעייז ,טעהייצ

 ןעמ ןעוו ,קָאר םעד קעװַא בינ : טגָאזעג ןיילַא ךָאד ,טסָאה ? ןרעפּפָא וצ סעלַא
 ,...טציא ןוא ,דמעה ןייד טמהענ

 יקעלַא יײסקעלַא טלעטשענפיוא גנולצולּפ ךיז טָאה ךייא טעב ךיא ---
 .ןערעהפיוא ךייא טעכ ךיא -- טרעטיצעג ןעבָאה ןעקאב ענייז ןוא שטיווװָארדנַאס
 | ,ךערּפשעג ןעניזָאד םעד ,ןערעהפיוא

 שפנ תמגע טכַאזרוארעפ ריד בָאה ךיא ביוא רימ עהייצרעפ ונ ,ןיינ ,ךא ---
 ןייז גידנעגנאלרעפ ,שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס טגָאזעג טייהנעגעלרעפ ןיא טָאה --
 .תוחילש איד רעביא ריד ךיא ביג חילש ַא סלַא ןעגעווטסעד ןופ דעבָא -- דנַאה

 ַא טָאה ,דנַאה איד טגנַאלרעד םהיא טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא
 : : טנָאזעג טָאה ןוא ןהָאטעג טכַארט א עלייוו

 .ןעזיוועגנָא טרעוו סע איוו ,ןוהט ךוז ַא ןוא ןעטכַארטעב סָאד ףרַאד ךיא ---
 .רעטטנע םענעדישטנע ןַא ןעבענ ךייא ךיא לע ןעגרָאמרעביא
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 ,ייקאל רעד ןעוו ,ןהעגקעוַא סלעוװעג ןיוש טָאה שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס
 : גנורלעמ ַא טימ ןעמוקעגניירַא זיא ,יינראק

 !שטיוװעייסקעלַא ייגרעפ ---

 ןעביוהעגנָא ןעוועג טָאה -- שטיוועיײסקעלַא ייגרעפ רעד סָאד זיא רעוו ---
 .טנַאמרעד דלַאב רעבָא ךיז טָאה רע ,שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס ןהָאט גערפ ַא
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 בָאה ךיא .שטיוועייסקעלַא יינרעס , .טגָאזעג רע טָאה --- אשזאירעפ ,ךא ---

 עקַאט ךימ טָאה אננַא .טנעמַאטרַאּפעד ןופ רָאטקעריד רעד זיא סָאד זַא ,טניימענ
 .טנָאמרעד טציא ךיז רע טָאה "ןאשזאירעפ ןעהעז ןעטעבעג

 -לעװ טימ ,קורדסיוא ןעניד'תונמחר םעד טציא טרעניארע ךיז טָאה רע ןוא
 ..ןעהעז םהיא ןעגעװטסעד ןופ ךָאד טסעוו אוד, : טגָאזעג םהיא טָאה ַאננַא ןעכ

 ...אוויטס ןוא ,םהיא טימ זיא רעוו ,זיא רע ואוו ,טכַאמ רע סָאװ יונעג ךיז גידנוקרע

 ןַאּפעטס "? רהַאו טינ ,ךילגעמ ךָאד זיא סע ! ךילגעמ ןעוועג טלָאוװי סָאד ביוא
 / בוא ,"ךילגעמ ביוא , רעד טיידעב טָאה סע סָאװ ,ןענַאטשרעּפ טָאה שטיוװעידַאקרַא
 ייב ןייז לָאז ןהוז רעד זַא ,טג םעד ןענדרָאנייא ױזַא ךילנעמ ןעוועג טְלָאװ סע

 ָאטינ רָאג זיא םעד ןעגעוו זַא ;ןעהעזעג שטיוועידַאקרַא ןאּפעטס טָאה טציא ..,רהיא
 .קינעמילּפ םעד ןעהעז ןייז ןרעג רע טלָאװ ןענעווטסעד ןופ רעבָא .ןערהעלק וצ סָאװ

 ןהוז ן'טימ זַא ,רענאווש םעד טנַאמרעד טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא
 ןענַאמרעד טינ ךיוא םהיא טעב רע זַא ןוא ,רעטומ רעד ןענעוו טשינ רָאג ןעמ טדער

 | | .רהיא ןעגעוו טרָאװ ןייק םהיא רַאפ

 טָאה רעטומ איד ןעוו ,להָאמ םענעי ךָאנ קנַארק רהעז ןעוועג זיא רע -- |
 ײסקעלַא טגָאזעג טָאה -- ןעהעזעגסיוארָאפ טינ סָאד ןעבָאה רימ ; טכוזעב םהיא

 ךיא .ןעבעל ןייז רַאפ טַאהעג ארומ רַאגָאז ןעבָא
 -קריוו ןוא .לחוש ןיא םהיא ןעבעגענניירַא רָאטקָאד ןופ הצע רעד טיול ,טציא בָאה

 ןיא רע ; ןוא ,םהיא רַאפ עטונ ַא רהעז ןעוועג זיא םירבח איד ןופ גנוקריוו איד ,ךיל
 ,טוג רהעז ךיז טנערעל ןוא ןערָאװעג דנוזעג :גידנעטשלָאפ

 טינ ןיוש זיא סָאד ןוא ! ןערָאװעג זיא רע גנוי .ַא רַאפ סָאו ,עהע ---

 גָאז א גידנעלכיימש טָאה -- !שטיװעײסקעלַא ייגרעס רעצנַאג ַא רונ ,אשזאירעק
 -וקניירַא יירפ ןוא טפאהבעל םעד גידנעהעזרעד שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןהָאטעג
 .ןעזיוה עגנַאל ןוא רידנומ ןעיולב ַא ןיא לעגניא ןעגיציײלּפ-טיירב םענהעש ןעדנעמ
 ןוא טגיינרעפ ךיז טָאה רע .רעטנומ ןוא דנוזענ ןעהעזעגסיוא טָאה ?עגניא רעד
 | | / .ןערָאװענ ךעלטיור רע זיא לעקנָא םעד גידנענעקרעד

 איד ןעזיוועג םהיא טָאה ןוא רעטאפ םוצ ןעגנַאנענוצ זיא לעגניא רעד |

 | ,להוש ןיא ןעמוקעב טָאה רע עכלעוו ,ןעגנוניימ

 .ןהעג טסנָאק --- רעטָאפ רעד טגָאזעג טָאה -- טוג זיא סָאד ,ונ ---

 וצ טרעהענפיוא טָאה ,ןעסקאוועגסיוא ןזיא ,ןערָאװעג רערעגאמ זיא רע --

 -עג טָאה -- בעיל ױזַא סָאד בָאה ךיא ;לעגניא ַא ןערָאװעג זיא ןוא ,דניק ַא ןייז

 ? אשזאירעס ,ךימ אוד טסקניידעג -- שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס טגָאז
 ,רעטָאפ ן'פיוא ןהָאטעג קוק ַא גיטסַאה טָאה ?ענניא רעד

 ן'פיוא קילב ַא טימ טרעפטנעעג רע טָאה -- לעקנָא ןיימ ,קניידעג ךיא --- =
 .ןעגיוא איד ןעזָאלעגרעטנורַא רעדיוו ךיילג טָאה ןוא לעקנָא

 ,ןהָאטעג גערפ ַא לעקנָא רעד טָאה -- ? ןעטפעשענ איד ןעהעג איוו ,ונ --
 .ןעגָאז וצ סָאװ גידנעסיוו טינ ןוא םהיא טימ ןעדייר גידנעלעוו

 דנַאה ןייז ןעניוצעג םַאוגנַאל טָאה ןוא ןערָאװעג טיור זיא ?עגניא רעד
 .טָאה לעקנָא רעד רונ איו .ןעטלַאהעג איז טָאה עכלעוו ,דנַאה סלעקנָא םעד ןוכ
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 -יופ א איוו ,רעמיצ ןופ סיורא ןהָאטעג סָאש ַא רע טָאה ,דנַאה ןייז ןעזָאלעגסױרַא
 ,גייטש ןומ ןעזָאלעגפיורא טָאה ןעמ ןעכלעוו ;לעג

 .ןעטצעל | םוצ טָאה אשזאירעס טניז ,ןָא ןַאד ןוכ ןיוש רעבירא זיא רהָאי ַא
 -עג טינ רהיא ןעגעוו להָאמ ןייק רע טָאה ןא ןַאד ןופ .רעטומ ןייז ןעהעזעג ?הָאמ
 ואוו ,להוש ןיא ןעבעגעגבָא םהיא ןעמ טָאה רחָאי ןעגיזָאד םעד ןיא ןוא ,טרעה
 ןעיירעמיורט ענעי .ןעמוקעב בעיל ייז טָאװ ןוא םירבח טימ טנעקעב ךיז טָאה רע

 םהיא ךוזעב סרעטומ ןייז ךָאנ ןעבָאה עכלעוו ,רעטומ רעד ןעגעוו ןעגנורעניארע ןוא
 ןעקנַאדעג עכלעזַא ןעוו .טניטטעשעב כינ טציא ןיוש םהיא ןעבָאה ,טכַאמעג קנַארק
 -וצבֶא הימ איד ןעבענעג ךיז רע טָאה ,ןעניו ן'פיוא ןעמוקפיורא םהיא ןענעלפ
 זיולב ןעמַאּפ ייז ; ךיז רַאפ ניסַאּפ טינ רַאפ ייז גידנענעכער ,ךיז ןופ ייז ןעביירט

 רע .רבח א ןיוש זיא סָאװ ,לענניא א רַאפ טינ רעבָא ; ךעלעדיימ עקניניילק רַאפ
 טָאה רע ןוא געירק ַא ןעוועג זיא רעטומ ןוא רעטאפ ןעשיווצ זַא ,טסואוועג טָאה

 רע ןוא ,רעטָאפ םייב ןעביילב לָאז רע ,ןערָאװעג ןעפַאלשעב זיא סע זַא טסואוועג
 ,סָאד זיא ױזַא זַא ,קנַאדעג םעד וצ ךיז ןענהעווענוצדוצ טכוזעג טָאה

 זיא ,רעטומ ןייז וצ ךילנהע ױזַא זיא רעכלעוו ,לעקנָא םעד גידנעהעזרעד
 טַארוקַא ןעפורעגסיורא םהיא ןיא טָאה סָאד םודאוו ,םהענעגנַאנוא ןערָאװעג םהיא

 ענייז רַאפ ןיוש גיסַאּפ טינ רַאפ טנעכערעג טָאה רע עכלעוו ,ןעננורעניארע ענעי
 לייוו ,רַאפרעד םהענעגנַאנוא רעדנוזעב ןערָאװעג ךָאנ םהיא זיא סָאד .ןערהָאי

 ןעשיווצ גילעפוצ טרעהענ טָאה רע עכלעוו ,רעטרעוו עגינייא ןופ גידנעלייהטרוא

 ,ןענַאטשרעּפ רע סָאה ,טעניבַאק ןופ ריהט ןיא גידנעמוקניירַא ,לעקנָא ןוא רעטָאפ
 -עי ןעלייהטרוא וצ טינ םוא ,ןוא .רעטומ ןייז ןעגעוו ןעדייר טזומעג ןעבָאה ייז זַא
 -בא ןעוועג זיא רע ןעכלעוו ןופ ןוא טבעלעג טָאה רע ןעכלעוו טימ ,רעטָאפ םענ

 עכלעוו ,ןעלחיפמעג ןופ ןרעוו ןעמונרעד לעיפיצ םינ םוא ךילכעזטּפיוה ןוא ,גיגנעה
 טינ טכוזענ אשזאירעס טָאה ,םהיא ראפ עניסַאּפ טינ ןיוש סלַא טנעכערעג טָאה רע

 ,עהור ןייז ןערעטש וצ ןערהַאפוצ ןעמוקענ זיא רעכלעוו ,לעקנָא ן'פיוא ןעקוק ֹוצ
 ךָאנ דלאב ןעננאנעגסיורא זיא רעכלעוו שטיוועידאקרא ןאפעטס ןעוו רעבָא |

 ייב טאה ןוא ּפערט איד ףיוא םהיא נידנעהעזרעד ןהָאטעג ףֹור ַא םהיא טָאה ,םהיא

 הורבִא זיא סע ןעוו ,להוש ןיא סייצ ןייז טגננערברעפ רע איוו ,ןהָאטעג גערפ ַא םהיא
 םוראוו ,טדערוצ ךיז םהיא טימ אשזָאירעט טָאה ,ןרעדנא ןוא סאלק ןייא ןעשיווצ
 | .טייחנעזעוונא סרעטָאפ םעד ןיא טינ ןעוועג זיא סע

 ןעצעז ייווצ :איו טהעז רהיא .ןהאבנעזייא ןא טציא טהענ זנוא ייב 0
 ןוא .ךיוה רעד ןיא ךיז סלעטש רענייא .ןערישזאסאּפ ןענייז סאד ,קנַאב א ףיוא ךיז
 זיא רָאטקודנַאק ַא .ןערעמיצ עלא רעביא טגנירּפש ןעמ ןוא ןייא ךיז ןענַאּפש עלא
 .ןייז וצ רעווש רהעז

 ַא טָאה -- ?רָאטקודנָאק רעד סָאד זיא ,טהעטש סאו ,רעד זיא סָאד ---
 .גידנעלכיימש שטיוועידאקרא ןַאּפעטס ןהָאטעג גערפ

 ןעמ ןעו סנרעדנַאזעב ,טייקקנילפ ןֹוא הטומ ךיו טרעדָאפ ָאד ,אי ---
 .בָארַא טלַאפ רעצימע ןעוו רעדָא בָא גנולצולּפ ךיז טלעטש

 ,שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס טנָאזעג טָאה -- טינ סַאּפש ןייק זיא סָאד ,א --
 -ומ ןייז ןופ ןעגיוא עטפאהבעל עניזָאד איד ןיא העווצראה טימ ךיז גידנעקוקנייא
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 טינ ןעשטיװָארדנַאסקעלַא ייסקעלַא ןעכַארּפשרעּפ טָאה רע ?הָאוװבָא ןוא . ,רעט
 .ןעטלַאהעגסיױא טינ ןעגעווטסעד ןופ רע טָאה ,ןַאננַא ןעגעוו ןעדייר וצ

 .ןהָאטעג גערפ ַא גנולצולּפ רע טָאה -- 43 אוד טסקניידעג עמַאמ איד ןוא -- |

 ןוא אשזאידעס ןהָאטעג גָאז ַא גיטסאה טָאה -- טינ קניידעג ךיא ,ןיינ --
 רעטכידעג ַא טימ טקעדעב ךיז טָאה םינּפ ןייז תעב ןעגיוא איד ןעזָאלעגבָארַא טָאה
 טרָאװ ןייק ןעגָאלשרעד טנעקעג טינ רהעמ ןיוש ךיז טָאה לעקנָא רעד ןוא .טייקטיור

 | | ,םהיא ןופ
 ןייז ןענופעג םורַא עדנוטש עבלַאה ַא ןיא טָאה רערהעל רעשיווַאלס רעד

 סָאד רע זיא וצ ,ןהעטשרַאפ טנָאקעג טינ גנַאל טָאה ןוא ּפערט איד ףיוא דימלת

 .טנייוו רע רעדָא זנורג

 יי ןעֿפַאפענ טייז רהיא ןעוו ןענָאֿלשעגבָא אמתסמ ךיז טָאה רהיא ,סָאװ --
 עכילרהעפעג ַא זיא סָאד זַא ,טגָאזעג ךייא בָאה ךיא --- רערהעל רעד טגָאזעג טָאה
 .רָאטקעריד םעד ןענָאז סָאד ףרַאד ןעמ .,יירעפיטש

 טינ רימ ןופ רענייק סָאד טלָאװ ,ןענָאלשעגבא ךיז טלָאװ ךיא ןעוו ---

 ,רעכיז סיוועג זיוש זיא סָאד ,טקרעמעג
 4 ןעד עשזיסָאװ ---
 סָאװ ...טינ קניידעג ךיא רעדָא ,קניידעג ךיא וצ .,,.! הורוצ ךימ טזָאל ---

 ! הורוצ עלַא ךימ טזָאל ? ןעקניידעג ךיא לָאז סָאוװ יצ ? הנאד ןייז סָאד זיא
 .טלעוו רעצנַאג רעד וצ רונ ,רערהעל םוצ טינ ןהָאטעג דנעוו ַא ןיוש ךיז רע טָאה

20 

 ןייז טכַארברעפ טסיזמוא טינ טָאה ,רעמיא איוו ,שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס

 ןערהיפוצסיוא טָאהעג טָאה רע סָאװ םיקסע איד ץוח ַא .נרובסרעטעּפ ןיא טייצ
 גרובסרעטעּפ זיא ,עלעטש ןייז ןעגעוו ןוא טג סרעטסעווש רעד : גרובסרעמעּפ ןיא
 ןעמ איוו םעד ךָאנ ןעשירפבָא ךיז ןָאק ןעמ ואוו ,ץַאלּפ רעד ןעווענ םהיא רַאֿפ
 | .אווקסָאמ ןיא ןעגעלרַאפ טרעוו

 -נעטש ַא ךָאד עוססָאמ זיא ,סנַאטנַאש-עפאק ערהיא ףיוא גידנעקוק טינ

 גידנעבעל .נידנעטש טלהיפעג שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס טָאה סָאד .עטָאלב עניד

 םהיא רַאפ ןעוועג זיא ,ץעגרע גידנערהָאפסױרַא טינ ,ַאוקסָאמ ןיא טייצ עננַאל א

 -נואעב ןעביוהעגנָא טָאה רע זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא סע ;שינעמוקבא ןַא

 טָאה ,עפריווראפ םהיא טכַאמ ,םורק םהיא ףיוא טקוק בייוז איד סָאװ ךיז ןעגיהור

 ךיז ןעהיצרע רעדניק איד סָאװ ,ץרַאה סָאד לעסיבַא ךיז ןעסעוצבָא ןעביוהעגנָא

 טָאה רע ;ןעטייקכילמהענעגנַאנוא ןַארַאפ ןענייז טמא ןייז ףיוא סָאװ ,טכעלש

 .תובוח לעיפ ױזַא ןענייז םהיא ייב סָאװ ,שפנ תמגע ןעבָאה וצ ןעביוהעננָא וליפא

 ,זיירק םענעי ןיא ,גרובסרעטעּפ ןיא עלייוו ַא ןעבעל טפרַאדעג זיולב רעבָא טָאה רע

 ,טבעלעג עקַאט רעבָא ,טבעלעג טָאה ןעמ ואוו ,טגעװַאב ךיז טָאה רע ןעכלעוו ןיא

5* 
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 "נואוושרעפ תונאד ענעי עלא ןענייז דלַאב ןוא ,אווקסָאמ ןיא איוו ןעריורפענ טינ
 .רעייפ ןופ סקאוו איוו ןערָאװעג ןעצלאמשוצ ןענייז ןוא ןעד

 -עשט טסריפ טימ ךעוּפשעג ַא טאהעג רע טָאה טנייה טשרע ...? יורפ ןייז
 -קַאוװרע -- עילימאפ א ןוא יורפ ַא טַאהעג טָאה יקסנעשטעשט טסריפ .יקסנעשט

 טַאהעג רע טָאה ןענעווטסעד ןופ ןוא ,טנידעג ןיוש ןעשזַאּפ סלַא ,רעדניק ענעס

 עטשרע איד םגה ןוא .רעדניק טימ ךיוא ,עילימאפ עכילצעזעגנוא ןַא ,ערעדנַא ןַא
 יקסנעשטעשט טסריפ טָאה ןענעווטסעד ןיפ ,ךיוא ענעטָארעג ַא ןעוועג זיא עילימַאפ
 ןעגניירב וליפא טנעלפ רע ןוא .,עילימַאט רעדנַא רעד ןיא רעכילקילג ךיז טלהיפענ

 טלהעצרעד טָאה רע ןוא ,עילימַאפ רעטייווצ רעד ןיא ,רעהַא ןהוז ןרעטלע ןייז
 ךילצינ רהעז ןהוז ן'רַאפ זיא סָאד זַא ,ןייא טניפעג רע זַא ,ןעשטיװעידַאקרַא ןַאּפעטפ
 ? ןעגָאז ףיורעד אווקסָאמ ןיא ןעמ טלָאװ סָאװ .םהיא טלעקיוטטנע סָאד ןוא

 ןיא סעטאט ערעייז ןעוועג טינ רעדניק ןענייז נרובסרעטעּפ ןיא .,.? רעדניק
 ןיא ןעגיוצרע ךיז ןעבָאה רעדניק איד .ןעבעל וצ טרעטשעג טינ ייז ןעבָאה ,געוו
 איו ףעירגעב רעדליוו רעד טיײרּפשרַאפ ןעוועג טינ זיא טרָאד ןוא ,ןעטלַאטשנַא
 ןעצנַאנ םעד ןעבָאה ןעפרַאד רעדניק זַא --- ?עיּפשייב םוצ ,ווָאװל --- אווקסָאמ ןיא |

 ,ָאד .טיײברַא ןוא הנאד ןעביילב ןיולב לָאז ןרעטלע איד רַאפ ןוא ,ןעבעל ןופ גונעת
 "ויא ןייז ןופ ןעבעל ףרַאד שנעמ ַא זַא ,ןענַאטשרעּפ ןעמ טָאה ,גרובסיועטעּפ יא
 .ןעשנעמ ןעטעדליבעג ַא רַאפ טסַאּפ סע איו ,ןעגעוו האנה רענעג

 טינ ךיוא טמַא ןא ןעדיילקעב וצ זיא ,נרובסרעטעּפ ןיא ,אד .,. טמַא איד
 ,רהָאי וצ רהֶאי ןופ ךָאי םעד ןעּפעלש ,עינַאװערָאה ןימ ַאזַא טימ ןעדנוברעפ ןעוועג
 -עגעב ןעמ .ןעניד וצ טנַאסערעטניא ןעוועג זיא ָאד ; אווקסָאמ ןיא זיא סָאד איוו

 טגָאז ןעמ ,ןעמעוו רַאפ טייקגילעפעג ַא טוהט ןעמ ,םענעי טימ ,םעד טימ ךיז טנעג |

 ףיוא ןענַאלשפיורא ?הָאמ ןייא טימ ךיז ןָאק שנעמ ַא ןוא -- לעטרעוװ ַא ןיירַא

 -עידַאקרַא ןַאּפעטס ןעכלעוו ,.ש .ב .צ ,וועצנַאירב איוו ,ערעירַאק ַא ןעכַאמ ,סָאװ
 ,רָאטַאנעס ַא ןעוועג טציא ןיוש זיא רעכלעוו ןוא טנעגעגעב ןעטכענ טָאה שטיוו

 דנעגיהורעב ןעכַאז-דלעג ףיוא קוק רענרובסרעטעּפ רעד טָאה סנועדנַאזעב
 ,יקסנַאינטכַאב םהיא טָאה ןעטכענ טשרע .ןעשטיוועידַאקרַא ןאּפעטס ףיוא טקריוועג
 ןייז טיול רהָאי א דנעזיוט גיצפופ זיא טינ עכלעוו סנעטסעדנימ טבעלרעפ רעכלעוו
 ,טרָאװ ןעגידריווקרעמ ַא םעד ןעגעוו טגָאזעג ,גנורהיפ

 טפור שטיװעידַאקרַא ןאּפעטס ןוא גאטימ ראפ ױזַא טדערוצ ךיז ןעבָאה יז
 : ןיקסנַאינטכַאב וצ בָא ךיז

 אוד ; יקסניוודראמ טימ טפַאשטנאקעב עטנעהָאנ ךיז טכוד ,טסָאה אוד --
 ,עלעטש ַא ןַארַאפ זיא סע ,לעטרעוו ַא רימ רַאפ דייררעפ ,הבוט ַא ןהָאט רימ טסנָאק
 - ...ןופ דעילגטימ סלַא ,ןעמוקעב טלעוועג טלָאװ ךיא עכלעוו

 רעבָא ...ןעקניידעג טינ ָאז איוו ָאז ךָאד לע ךיא ,סָאד טפלעה סָאװ ,ונ ---

 ןהַאבנעזייא איד ןיא ןעכירקוצניירַא קשח אזַא טּפַאכעגננָא סעּפע ךיד טָאה סָאװ

 .ךאז ענדוקסַאּפ ַא זיא סָאד רעבָא ,טסליוו אוד איו ,,,? סעדישז טימ םיקסע
 -עג טָאה רע איו ,טרעפטנעעג טינ ןיוש םהיא טָאה שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס

 יקסנַאינטכַאב ;:טפעשעג רעגידעבעל א ךָאד ןיא סָאד זַא ,ןענינעראק טרעפטנע
 .ןהעטשראפ טינ סָאד טלָאװ
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 עעבעל וצ סָאװ טימ ָאטינ ,דלעג ףרַאד ךיא -- |
 | ? ךָאד טסבעל אוד --
 .תובוח רעבָא ,בעל ךיא ---

 - -טכַאב טגָאזעג גידיילטימ טָאה --- ?לעיפ ? אוד טסרער סָאװ ? תובוח --
 ,יקסנַאינ

 .דנעזיוט גיצנַאװצ ַא ייב ,לעיפ רהעז --- |

 ,רעטכעלעג רַאפ טכייקוצ ךַאלהערפ ךיז טָאה יקסנַאינטכַאב
 ןעבלַאהרעדנַא בָאה ךיא -- טגָאזעג רע טָאה -- ! שנעמ רעכילקילג ,ָא --

 ,טסהעז אוד איו ןעגעווטסעד ןופ ןוא ,טשינרָאנ ןיטולחל געמרַאפ ןוא תובוח ןָאילימ
 | ! ןעבעל ךָאנ ןָאק ןעמ

 רונ ,רעטרעוו ןיא טרעהעג רונ טינ סָאד טָאה שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןיא
 -נוה יירד בוח לעב ַא ןעוועג זיא ווָאכַאוװישז .ןעניוא איד טימ עקַאט סָאד ןעהעזעג

 -טסעד ןופ ןוא ,טאהעג טינ דלענ עקיּפָאק ןייק ןיילא טָאה ןוא ,דנעזיוט טרעד
 ןעבָאה ןעוואצווירק ףַארנ ףיוא ! טבעלעג איוו ךָאנ ןוא ,טבעלעג רע טָאה ןעגעוו
 ךָאנ רע טָאה ןענעווטסעד ןופ ןוא ,דנַאה רעד טימ ןהָאטעג ךַאמ א גנַאל עלא ןיוש

 ,ןָאילימ ףניפ טעדנעוװשרַאפ טָאה יקסווָארטעּפ .ןעסערטעמ ייווצ ןעטלַאהענפיוא

 ףיוא עלעטש א טַאהענ ,רעהירפ איוו טבעלעג ךיז רע טָאה ןענעווטסעד ןופ ןוא

 טָאה םעד רעסיוא .ןעפנַאניפ ןופ רעטלַאוװרעפ ַא זיא ןוא רהָאי ַא דנעזיוט גיצנַאוװצ
 טָאה ,שטיוװעידַאקרַא ןאפעטס ףיוא גנוקריוו עטוג ַא טָאהעג שיזיפ גרובסרעטעּפ
 טלָאװ .רהֶאי ןהעצ איו טלהיפעג ורונסרעטעּפ ןיא טָאה רע .טכַאמעג רעגנוי םהיא

 | ,סעציילּפ איד ןופ ןעלַאפעגבָארַא םהיא

 טשרע טָאה םהיא סָאװ ,עגיבלעזסָאד טלהיפעג גרובסרעטעּפ ןיא טָאה רע
 טָאה רעכלעוו ,רטָאיּפ , ייקסנאלבא טסריפ רעגירהָאידניצכעז רעד טגָאזעג ןעטכענ

 | | ,דנַאלסיױא ןופ טרחעקעגקירוצ סָאװ-רונ ךיז

 -בא רטָאיּפ טגָאזעג םהיא טָאה -- ןעבעל וצ איו טינ ָאד ןעסייוו רימ ---

 -קריוו ,ונ ,ןעדאב ןיא רעמוז ַא טכַארברעפ בָאה ךיא ,ןעביולג אוד טסעוו --- יקסנאל

 -ייוו ַא העזרעד ךיא .שנעמ רעגנוי ַא רעדיוו ןיב ךיא זַא ,טלהיפעג בָאה ךיא ,ךיל
 .לעסיבַא טסקנירט ,גאטימ ַא בא טסע אוד ...ןעקנַאדעג איד ןוא ,עגנוי ַא ,עלעב
 ןוא ,בייוו רעד וצ רהָאפ --- דנַאלסור ןיא ןעמוקעג .טייקנידעבעל ,טפַארק --- סיוא

 ןהָאטעגנָא ןיוש ,רעבירַא ןעכָאװ ייווצ םיוק ,ןעביולג טסעוװ ,ונ --- דנַאל וצ ךָאנ
 ןעגעוו ןעטכַארט ואוו ןוא .גאטימ וצ ךיז ןעדיילקנא טרעהעגפיוא ,קָארפָאלש םעד
 המשנ רעד רַאפ זיולב גרָאז ןוא םהענ .ןַאמ רעטלַא ןַא ןיטולח? ןערָאװעג ? עקניגנוי
 .ךיז וצ ןעמוקעג רעדיוו ןיב --- זירַאּפ ןיא ןהָאטעג רהָאפ ַא .הבושת והט ןוא ןיוש

 דעישרעטנוא ןעבלעזמעד טקנוּפ טלהיפעג טָאה שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס
 לָאז רע ביוא ןוא ,ןעזָאלעגבָא ךיז רע טָאה אווקסָאמ ןיא .יקסנאלבא רטָאיּפ סָאװ

 ןעביױהנָא ןעדייס זיב ןעגנַאגרעד ךילקריוו רע טלָאװ ןעבעל רעגנייל ױזַא טרָאד
 .רעגידנעטשנַא סלַא טלהיפרעד רעדיוו ךיז רע טָאה גרובסרעטעּפ ןיא .ןהָאט הבושת

 יי יי | יי .שנעמ
 .ןעבָאה שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ןוא איאקסרעווט יסטעב ןיטסריפ ןעשיווצ |

 -עידַאקרַא ןַאּפעטס .ןעננוהיצעב ערַאברעדנָאז רהעז ןָא גנַאל ןופ ןיוש טריטסיזקע
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 ,רהיא טגעלפ ןוא ןעגנורהעלקרע-סעבעיל ןעכַאמ טפַאהסַאּפש רהיא טגעלפ שטיוו
 טלעפעג רהיא זַא גידנעסיוו ,ןעכַאז עטסנידנעטשנַאנוא איד ןעגָאז ,סַאּפש ןיא ךיוא
 -רַא ןאּפעטס זיא ,ןענינעראק טימ ךערּפשעג ןייז ךָאנ גָאט ןעטייווצ םעד ףיוא .סָאד
 ןיא זַא גנוי ױזַא טלחיפעג ךיז טָאה רע ; ךוזעב וצ רהיא ייב ןעוועג שטיוועידַאק
 ןעגנַאגרעד רע זיא ןעטנעמילּפמַאק עשירענגיל ןוא יירעבאהכבעיל טפמַאהכַאּפש ןייז
 ףיוא ,קירוצ ךיז ןעהערדוצסיוא איוו טסואוועג טינ ןיוש טָאה רע זַא ,טייוו ױזַא
 -עגרעביא טָאה עכלעוו ,ַאיַאקכַאימ ןיטסריפ ןעמוקעגנָא ןעטימ ןיא זיא קילג ןייז
 | .ןייז ןייֵלַא רעייז ןענַאלש

 -רעד ןהָאטעג גָאז ַא ַאיַאקכַאימ ןיטסריפ טָאה -- ַאד םייז רחיא א --- |
 עכלעוו ,עלַא ,ןעלַאפעב איז ןענייז עלַא טניז ןָא ןַאד ןופ .רחיא ןעגעוו ױזַא דייר ךיא סָאװ ,ןָא טינ ךימ טקיק 4 רעטסעווש עמערָא רעייא טכַאמ סָאװ -- םהיא גידנעהעז
 זַא ,ןעניפענוצנייא ןעביוהעגנָא ךיא בָאה ,רהיא ןופ רעגרע ?הָאמ דנעזיוט ןענייז
 רעסיוא ,ןעוהט עֶלַא סָאװ ,סָאד ןהָאטעג טָאה איז ,טלעדנַאהעג ניטכיר סָאה איז
 ןייק טינ ליוו ,ןערַאנ טינ ליוװ איז ןוא ,טייהרענעטלַאהעב סָאד ןעוחט ייז רונ ,רימ
 סָאװ ,ןהָאטעג איז טָאה רעסעב ךָאנ ןוא .ןהָאטענ ןהעש טָאה איז ןוא ,טייקשלאפ
 -טנע רימ טעוו רהיא .רעגאווש םענענושמ-בלַאה רעייא ןעפרָאוװעגקעװַא טָאה איז

 ענייא ךיא ,םכח ַא ,םכח ַא זיא רע זַא ,דימת ט'הנעט'עג ןעבָאה עַלַא .,ןענידלוש
 -רעפ ךיז טָאה רע ןעוו ,טציא .ּפָאקמוד א זיא רע זַא ,םגָאזעג גידנעטש רונ בָאה
 א ןיא רע ןַא עלַא ןיוש ןענָאז ,וָאדנַאל טימ ןוא ַאנווָאנַאװיא אדיל טימ ןעדנוב
 ,הטוש

 שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה --- ךילקריוו ,רימ טרהעלקרע ,אי -- |
 רעסיוועג א ןעגעוו ןעוועג ןעטכענ םהיא ייב ןיב ךיא .ןעטיידעב סָאד לָאז סָאװ ---
 רימ טָאה רע .רעפטנע םענעדעישטנע ןַא םחיא ןופ ןעטעבעג ןוא טייהנעגעלעגנַא
 .אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערג רעד וצ גנודַאלנייא .ַא ךיא טלַאהרע ,טנייה םהיא זופ רעפטנע ןַא טָאטשנא .םעד ןענעוו ןהָאט טכַארט ַא טעװ רע זַא ,טנַאזעג זיולב טָאה ןוא ןעבעגעג םינ רעפטנע םענעדעישטנע ןייק

 -םַאימ ןיטסריפ ןהָאטעג יירשעג ַא ךעלהערפ טָאה -- ! םע זיא סָאד טָא --
 ,ןענָאז רע טעװ סָאװ ,וָאדנַאל ייב הצע ןַא ןהָאט גערפ א ןעלעוו ייז -- ַאיַאק

 ? ןַאדנַאל ַא רַאפ סָאװ ? ואדנַאל ןעכלעוו ייב ---
 פושז רעטמהירעב רעד ?וַאדנַאל לושז טינ ךָאנ טנעק רהיא ,איוו --

 ןופ ןוא ,רענעגושמ-בלַאה ַא ךיוא זיא סָאד ? רעכַאמ-ןעצנוק-עצרַאווש רעד ,וַאדנַאל
 -ענ זיא וַאדנַאל רעניזַאד רעד ,?אלפיש ס'רעטסעווש רעייא בָא סָאד טננעה םהיא
 וָאטקָאד א ֹוצ ןעמוקעג רע ןיא ?להָאמ ןייא .ןיזַאגַאס רעזירַאּפ ַא ןיא קרעלק ַא ןעוו
 -ַאלשעגנייא גידנעטרַאוו רעמיצ-סגנַאפּפמע ןיא רָאטקָאד םייב זיא ןוא ךיז ןעלייה
 עכילרעדנואוו ןוא .תוצע עקנַארק איד ןעבעג ןעביוהעגנָא רע טָאה ףָאלש ןופ .ןעפ
 דהיא ,רעקנַארק רעד --- סיקסנידלעמ ַאירוי.ןעסיוורעד ןופרעד ךיז ףרַאד .תוצע
 -נַאל טכארבעג טָאה איז ןוא .ןעסיוורעד בייוו ןייז סע ךיז ףרַאד -- ךָאד טסייוו
 טכארבעג וָאדנַאל םעד טָאה ןעמ .םהיא רע טלייה ; ןַאמ ןעקנַארק רהיא וצ ן'וַאד
 רע ןוא ,ןעלייה ייז לָאז רע ,ןעלַאפעב םהיא ןענייז עֶלַא ןוא דנַאלסור ןיא רעהַא
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 ױזַא םהיא טָאה איז ןוא ,טלייהענסיוא רע טָאה אווָאבוזזעב ןיפערנ .ייז טלייה

 .ןהוז רהיא סלַא טריטּפָאדַא םהיא טָאה איז זא ,ןעמוקעב בעיל
 | ? ןהוז רהיא סלַא טסייה סָאװ --
 זיא רע ,ןהוז ַא ןערהיא רַאפ םהיא טכאמעג ,טרעה רהיא איוו ױזַא טָא ---

 ןיפערג ןעפראוועגפיורא םהיא ףיוא ךיז טָאה טציא .ווָאבוזזעב ףַארג ןערָאװעג
 ןייק ,איבנ רהיא ,רענַאזרהַאו רהיא ןערָאװעג זיא רע ןוא ,ַאנווָאנַאװיא אידיל
 ייז ואוו ,ןעסָאלשעב טינ ןעשטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןוא רהיא ןופ טרעוו ךַאז

 ווָאבוזזעב ףַארג סָאװ רעסעב רעדָא ,וַאדנַאל סָאװ ,ןעגערטנא טינ רעהירפ ןעלָאז

 .טגָאז

21, 

 -נַאינטרַאב ייב ,קַאינָאק לעסיב עשביה ַא טימ ,גאטימ ןעגיטכערּפ ַא ךָאנ
 רהיא טיול ,ַאנוװַאנַאװיא אידיל ןיפערג וצ קעװַא שטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס זיא ,ןיקס

 ,גנודַאלנייא
 גערפ ַא טָאה -- ?ןזיוצנַארפ רעד ? ןיפערנ רעד ייב זיא ךָאנ רעוו ---

 ײסקעלַא טנעקרעד טָאה רעכלעוו ,שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ייקאל םייב ןהָאטעג

 .גידנעגנייה ?עטנַאמ סעשטיווָארדנַאסקעלַא
 --- 'וָאבוזזעב ףַארג ןוא ןינעראק שטיווָארדנַאסקעלַא יײפקעלַא ,אי --

 .רַאצייװש רעד טרעפטנעעג טסנערע ןעגניירטש טימ טָאה
 -טסַאג םעניילק םעד ןיא רונ ,ןעסיורד גיטכיל ץנַאג ןעוועג ךָאנ זיא סע

 איד ןוא ןעּפמָאל טנערבעג ןיוש ןעבָאה אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערג ייב רעמיצ

 ,ּםמָאל ן'רעטנוא ,שיט ןעדנור םייב .ןעזָאלעגרעטנורַא ןעוועג ןענייז ןענידרַאג
 ןעגעוו ןעבָאה ןוא שטיוװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןוא ןיפערנ איד ןעסעזעג ןענייז

 ןעכילבייוו ַא טימ ןַאמרעגנוי רערעגאמ ,רעגיסקיוועג-טינ א .טדערעג ?יטש סעפע

 ַא ,רעכיילב ַא רהעז ,ךעלכענק איד ייב סיפ עטניובעגסיוא טימ ,?ייהטרעטניה

 רעד ןיא ןענַאטשעג זיא ,ראָאה עגנַאל ןוא ןעניוא ענהעש עניצילב טימ ,רענהעש
 גידנעסירג .דנַאװ רעד ףיוא ןעטערטרָאּפ איד טקוקעב טָאה ןוא רעמיצ טייז רעדנַא
 שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס טָאה ,ןעשטיווַארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןוא ןיהטריוו רעד
 .ןַאמנעגנוי ןעטנאקעבנוא םעד ףיוא ןהָאט קוק ַא גידנעלעוו טינ

 ןיפערג איד ןהָאטעג דנעוו ַא םהיא וצ ךיז טָאה -- !וַאדנַאל עיסאמ --
 טלעטשענרָאפ ייז טָאה איז ןוא .עמיטש רהיא ןיא טייקכייוו רעדנוזעב ַא טימ

 .ןעטייווצ םעד םענייא
 לעכיימש א טָאה ,ןעגנַאגעגוצ זיא ,טקוקעגמוא לענש ךיז טָאה וַאדנַאֿל

 איד .ןעטערטרָאּפ איד ףיוא טקוקעג ןוא ןעטָארטעגבָא רעדיוו זיא ןוא ןהָאטעג

 ,טקוקעגרעביא גיטיידלעיפ ךיז ןעבָאה שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןוא ןימערגנ

 טגָאזעג טָאה -- טנייה סנרעדנַאזעב ,ןעהעז וצ ךייא ןרעג רהעז ןיב ךיא ---

 "עב ךייא בָאה ךיא --- ןענינער זאק ןעבעל ץַאלּפ ַא םהיא גידנעגייצנָא ןיפערג איד
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 טייקכילקריוו רעד ןיא זיא רע רעבָא ,וַאדנַאל ןעמָאנ םעד טימ סלַא םהיא טימ טנאק|
 ,לוטיט םעד טינ טבעיל רע רונ ,ווָאבוזזעב ףַארנ

 ןעמ --- שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס טנָאזעג טָאה --- טרעהעג בָאה ךיא ,אי
 .אווָאבוזזעב ןיפערג טלייהעגסיוא גידנעטשלָאפ טָאה רע זַא ,טגָאז

 -- !רהיא ףיוא דנעלע אזַא זיא סע ,רימ ייב טנייה ןעוועג זיא איז ---
 גנודייש איד --- שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא וצ טעדנעוועג ןיפערג איד ךיז טָאה
 | ,ךילקערש ױזַא רהיא רַאפ זיא םהיא טימ

 שטיװָארדנַאסקעלַא ײטקעלַא טָאה --- 4 טמיטשעב עקַאט טרהָאפ רע ןוא --
 | ,ןהָאטעג גערפ ַא

 -- עמיטש ַא טרעהעג ןעטכענ טָאה רע .ןירַאּפ ןייק טרהָאפ רע ,אי ---
 -ַאקרַא ןַאּפעטס ףיוא גידנעקוק ,ַאנוָאנַאװיא אידיל ןימערג טרעפטנעעג טָאה
 | .שטיוועיד

 ןעמ זא ,גידנעלהיפ ,יקסנאלבא טלָאהרעדיװ טָאה --- ! עמיטש א ,ךַא --- |
 .טפַאשלעזעג רעגיזָאד רעד ןיא גיטכיזראפ ןייז ףרַאד

 ,רעטנהענ ךָאנ ןענעק טלעוועג ךייא טלָאװ ןוא גנַאל ןיוש ךייא ןעק ךיא י--
 ןייז וצ םוא רעבָא .דניירפ ערעזנוא ךיוא ןענייז דניירפ ערעזנוא ןופ דניירפ איד
 ךיא ןוא ,המשנ סמענעי ןיא ןעטכַארטנײרַא ךיז ןעמ פרַאד ,דניירפ ַא םנעצימע
 .שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא וצ גוצעב ןיא טינ סָאד םודט רהיא זַא ,ארומ בָאה
 ,דייר ךױא סָאװ ןענעוו טהעטשרַאפ רחיא

 טינ ,יקסנאלבא טגָאזעג סָאה -- ןיפערג ,ךיא העטשרַאפ ןייוולייחט ---
 יא ןעביילב גידנעלעוו רעבָא ,ךיז טלעדנַאה סע סָאװ םוא םונ גידנעהעטשרַאפ
 .רעהַא יא ןיהַא

 טגָאזעג טָאה -- ןעמוקעגרַאפ זיא םהיא ןיא עכלעוו ,גנורעדנע ענעי --
 ךיא רעבָא .ןעטסקענ םוצ עבעיל ןייז ןעכאוושבָא טינ ןָאק -- ַאנוװַאנַאװיא אידיל
 .ןעצנַאג ןיא ראג טינ ךימ טהעטשרַאפ רהיא זַא ,ארֹומ בָאה

 ,.,קילננוא ןייז ,סיוועג .ןיפערג ,ןעצנַאנ ןיא טינ --
 ןעוו ,קילג סעטסכעה ןייז ןערָאװעג זיא רעכלעוו ,קילננוא רענעי ,אי ---

 ןעטשרעביוא םעד טימ לופ ןערָאװעג זיא ןוא ןערָאװעג יינ זיא ץרַאה ןייז
 .ןיא דעישרעטנוא ַאזַא ןַארַאפ לָאמַא זיא סע רעבָא ,פעפייווצ ןהָא ,אי ---

 .יקסנאלבא טנָאזעג לעכיימש ןעכייוו ַא טימ טָאה -- ...וצרעד ןוא ,ןעגנוגייצרעביא
 רעד םוא ךיז טלעדנַאה סע ןעוו דעישרעטנוא ןייק ןייז טינ ןָאק םע --

 | יי ,טײהרהַאװ רענילייה
 -נענעלרעפ ןיא גידנעביילב ןוא --- ...רעבָא ,טסייה סָאד ,סיוועג ,אי ,א ---

 -וא שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס זיא טניימעג טרעוו סע סָאװ גידנעסיוו טינ ,טייה
 ןעגעוו סעּפע ךיז טלעדנַאה סע זַא ,רע טָאה ןענַאטשרעּפ .ןערָאװעג ןעניווש
 ,ןָאינילער
 -פעיפ יַא טימ טָאה --- ןעפַאלשנייא דלַאב טעװ רע זַא ,ךיז טכוד רימ --- ו
 .וָאדנַאל ףיוא גידנעזייוו ,שטיװַארדנַאסקעלַא יײסקעלַא טלעמרוסענ קילב ןעניטייד

 םייב ןעסעזעג זיא וַאדנַאל .טקוקעגמוא ךיז טָאה שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס
 -בָארַא טימ ,לעטופ ןופ לעטנעוו רעד ןוא ?עטנעה םעד ףיוא טנהעלעננָא ,רעטסנעפ

 פלדך 



 .אנינעראק ה נ נ א

 ,עביוהעגנפיוא רע טָאה םהיא ףיוא טקוק ןעמ איוו גידנעקרעמַאב .ּפָאק םענעזָאלעג
 .ןהָאטעג לעכיימש ַא וויאַאנישרעדניק טָאה ןוא ּפָאק םעד

 - ַא טימ טָאה ןוא ַאנווָאנַאװיא .ַאידיל טגָאזעג טָאה -- ןיהַא טינ טקוק ---

 . -- ןעשטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא רַאפ ?הוטש ַא טקורעגוצ גנונעוועב עטכייל
 איד ןענייז טײלסנַאמ איד סנערעדנָאזעב ,רעווקסָאמ איד זַא ,טקרעמעב בָאה ךיאי

 -,ןָאיגילער וצ גוצעב ןיא ןעשנעמ עטסגיטליגכיילג
 טנעכערעג ןרעוו רעװקסָאמ איד זַא ,ךיז טכוד רימ ,ןיפערג ,ןיינ ,א --

 .שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס טרעפטנעענ טָאה -- עטסעפ רהעז סלַא

 -כיילג איד ןופ ,רעדייל ,רהיא טייז ,העטשרַאפ ךיא לעיפיוו ףיוא ,אי --

 -קעלַא ײסקעלַא קילב ןעדעימ ַא טימ םחיא וצ טעדנעוועג ךיז טָאה --- עניטליג
 -  .שטיווָארדנַאס

 -ַאװיא .ַאידיל טגָאזעג טָאה -- ! ןייז גיטליגכיילג סָאד ןעמ ןָאק איוו --- |
 | יו .ַאנווַאנ

 טגָאזעג טָאה -- רעגיטלינכיילג ןייק טינ טכיזניח .רעד ןיא ןיב ךיא ---

 טינ ךָאנ זיא לייוורעד .טרַאװ ךיא .רעדנעטרַאװ ַא רונ ----שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס

 .ןענַארפ עגיזָאד איד טימ ןעגיטפעשעב ךיז לָאז ךיא ,טייצ איד רימ רַאפ ןעמוקעג

 -רעביא ךיז ןעבָאה אנווָאנַאװיא אידיל ןוא שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא

 | | - ,טקוקעג
 ןעמוקעג זנוא רַאפ ןיוש זיא סע וצ ,ןעסיוו טינ לָאמ ןייק ןענַאק רימ ---= |

 גניירטש שטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טגָאזעג טָאה -- טינ ְךָאנ רעדָא טייצ איד

 גיטרַאפ רימ ןענייז ֹוצ : ןעגערפ ןוא ןעטרַאװ טינ ?הָאמ ןייק ןעפרַאד רימ ---

 | | | | ,טינ רעדָא

 גידנעלהיפ ,ןעסינעג רימ קילג ַא רַאפ סָאװ ןעסיוו טְלָאװ רהיא ןעוו ,ַא --

 "יא ַאידיל טגָאזעג טָאה -- !המשנ רעזנוא ןיא טייהנעזעוונא ענידנעטש ןייז

 | .טייקגילעז טימ גידנעלכיימש ,ַאנװָאנַאװ

 :יהעפ ןעלהיפ טינ לָאמַא ךיז לָאז שנעמ ַא זַא ,ןייז ךָאד ןָאק סע רעבָא --

 ,שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס טנָאזעג טָאה -- טייקכיוה ַאזַא וצ ךיז ןעביוהוצפיוא

 ןיא .ןָאיגילער ןופ טייקכיוה איד גידנעגעקרעגַא טעוועשלַאפ רע זַא גידנעלהיפ

 -גענָאזעג-יירפ ןיא ךיז ןייז וצ הדומ טגַאװעג טינ רעבָא רע טָאה טייצרעבלעזרעד

 ייד םהיא רַאפ ןעמוקעב טרָאװ ןייא רהיא טימ יי עכלעוו ,ןָאזרעּפ א רַאפ טייה

 / .עלעטש עטשניוועג

 -- 4 םהיא ןערעטש תוריבע איד זַא ,ןעגָאז טליוו רהיא ,טסייה סָאד --

 רַאפ .גנוניימ עשלַאפ ַא ךָאד זיא סָאד רעבָא -- ַאנווָאנאװיא ַאידיל טגָאזעג טָאה

 טימרעד ןיוש ןענייז תוריבע איד םוראוו ,הריבע ןייק ָאטינ זיא עדנעביולג איד

 ןהָאטעג רהעק ַא ןעטימ ןיא איז טָאה -- ןָאדרַאּפ .ןערָאװעג טפיוקעגסיוא אפונ

 -עגרעביא טָאה איז .עלעטעצ ַא טימ ןעמוקעגניירא זיא רעכלעוו ,ייקא? םוצ ךיז |

 .טגָאז ,ןיטסריפסיורג רעד ייב ןעגרָאמ : ךילדנימ טרעפטנעעג טָאה ןוא ןעזעל

 טצעזעגטרָאפ איז טָאה --- הריבע ןייק ָאטינ זיא ָאזלַא ,עדנעביולג רַאפ ....םהיא

 | .ךערּפשעג ןעגידרעהירפ םעד
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 | ןַאּפעטס טנָאזעג טָאה -- טיוט ךָאד זיא םישעמ ןהֶא הנומא רעבָא ,אי ---

 .סיזיכעטאק ןופ עזארפ ַא ךיז גידנענהָאמרעד ,שטיווװעידַאקרַא

 וװָאקַאי לאטסאּפא םעד ןופ תוחילש איד ןופ זיא סָאד ,רהיא טהעז טָא --

 -ַאװיא אידיל וצ ךיז גידנעדנעוו שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא טגָאזעג טָאה --

 ןעבָאה ייז רעכלעוו ןעגעוו ,ךַאז ַא ןעגעוו איוו ףרואוורָאפ לעסיב ַא םימ ַאנוװָאנ
 ןופ גנושטייטרעפ עשלאפ איד טכַארבעג טָאה ןעדאש לעיפיוו --- טרערעג ןיוש

 איד איו ןעבילג ןופ בא טינ יױזַא טסיוטש ךַאז ןייק !ץַאלּפ ןעגיזָאד םעד
 ןיא ןוא ,"ןעביולג טינ ךיא ןָאק ,טינ םישעמ ןייק בָאה ךיא,, .גנושטייטרעפ עגיזָאד
 טַארוקַא זיא ןערָאװעג טנָאזעג ,ןערָאװעג טגָאזעג סינ ץעגרע רָאנ סָאד זיא ן'תמא
 ,עטרהעקראפ סָאד

 עדליוו איד ןענייז סָאד ,םיתינעת ןעטסַאפ ,טָאנ רַאפ ןעטיײברַא ,אי ---
 אידיל ןהָאטעג גָאז א גניטכארעפ טימ טָאה -- ןעכַאנָאמ ערעזנוא ןופ עפירגעב
 זיא סָאד .ןעבירשעג טינ ץעגרע סָאד טהעטש ן'תמא ןיא ןוא -- ַאנװָאנַאװיא
 יקסנאלבא ףיוא גידנעקוק ,טניילעגוצ איז טָאה --- רעגנירנ ןוא רעכאפנייא ?עיפ
 ןעגיהטומרע טגעלפ איז ןעכלעוו טימ ,קילב ןעדנעגיהטומרע ןעבלעזמעד טימ
 ןיא ךיז ןעלהיפ ןעגעלפ ייז ןעוו ,טסַאלַאּפ ןעכילרעזייק ןיא סנייליורפ-פָאה עגנוי
 .גנובענמוא רעיינ רעד ןיא טייהנענעלרעפ

 -בִא ןיא רעכלעוו ,סוטסירק ךרוד ןערָאװעג טעװעטַארעג ןענייז רימ --- |
 -עב טָאה -- ןעביטנ םעד ךרוד טעװעטַארעג ןענייז ריס .,זנוא רַאפ ןעמוקעג
 ,רעטרעוו ערהיא ןופ גנוסייהטוג ַא סלַא שטיווָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא טגיטעטש

 -אוויא ַאידיל ןהָאטענ גערפ ַא טָאה -- ? ןיעלגנא'ל ענערּפמאק ואוו ---
 איד ןעשיווצ עקצילָאפ א ףיוא ןעכוז ןעמונעג ןוא ןענַאטשעגפיוא זיא ןוא ַאנווַאנ

 "גניוו יהד רעדנא , ןוא "דנוַאכ דנע ףיעס , ןעזעלרעביא ךייא ליוו ךיא -- ךעלכיב
 ,קילב ןעדנענַארפ ַא טימ ןענינעראק ףיוא גיד'נהָאט קוק ַא ,טגָאזעג איז טָאה --
 ןעביוהוצנָא גיטרַאפ ,טנעפעעג ןוא טצעזעג ךיז איז טָאה ךוב םעד גידנעניפעג ןוא

 ןעגרָאמ זא ,טגָאז ? ןידזאראכ ,א : ייקאל רעד ןיירַא רעדיוו זיא סע איוו ,ןעזעל

 םעד ףיוא רעגניפ םעד גידנעניילרעפ ,רעטייוו טגָאזעג איז טָאה -- אי .רהוא ייווצ
 ערהיא טימ ?לח ןיא גיד'נהָאט קוק ַא ץפיז ַא טימ ןוא ךוב ןיא ץַאלּפ ןעטשימעגפיוא
 .ןעביולג ר'תמא טקריו סע איוו טָא -- ןעגיוא ענהעש ,עסיורג ,עטכַארטרעּפ
 רהיא ןערָאלרעּפ טָאה איז ? קילגנוא רהיא רהיא טסייוו ? ַאנינַאס ירַאמ טנעק רהיא
 טָאה איז ? סָאװ זיא ,ונ .גנולפייווצרעפ ןיא ןעוועג זיא איז ,דניק סעגיצנייא ןייא
 רהיא ןופ טוט םעד רַאפ טָאו טציא טקנַאד איז ןוא דניירפ ןעניזָאד םעד ןענופעג
 ! טיג ןעביולג רעד סָאװ ,קילנ סָאד זיא סָאד םִא .,דניק

 ,שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה -- ....רהעז זיא סָאד ,אי ,א --

 טייצ ןעבָאה ?ייוורעד טעװ רע ןוא ןעזעל טעװ ןעמ סָאװ ןופרעד רענעדעירפוצ ַא
 איוו ןוא ןעטעב טינ ךַאז ןייק ןענעוו טנייה רעסעב ןיוש ,ןיינ , .ךיז וצ ןעמוק וצ
 ַא רע טָאה ,"ךיז גידנערעטנאלּפרעפ טינ ןענַאד ןופ ךיז ןעהערדסיורא זיא סע
 ,ןהָאטעג טכארט

 -ענ דנעוו א ךיז ןיפערג איד טָאה --- גילייווגנַאל ןייז ךָאד טעוו ךייא ---
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 ַא זיא סָאד רעבָא ,שילגנע ןייק טינ ךָאד טהעטשרַאפ רהיא --- וַאדנַאל וצ ןהָאט

 .ךַאז עצרוק
 יי

 ןוא ?עכיימש א טימ טגָאזעג וַאדנַאל טָאה --- ןהעטשרַאפ לעװ ךיא ,א --

 יי יי .ןעניוא איד טכַאמרעפ טָאה

 .-?עיפ ךיז ןעבָאה ַאנווָאנַאװיא .ַאידיל ןוא שטיװָארדנַאסקעלַא יײסקעלַא

 .ןעזעלרָאפ סָאד ןעביוהעגנַא ךיז טָאה סע ןוא טקוקעגרעביא גיטייד

 פפ)

 גידנעטשלָאפ רעטשַאררעביא ןַא טלהיפעג ךיז טָאה שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס

 .טרעהעג סָאד טָאד רע עכלעוו ,ןעכערּפשעג ערַאברעדנָאז עיינ עגיזָאד איד ןופ |

 -עג טינ להָאמ ןייא טימ טָאה רע זַא ,טשימוצ טעטרַאװרענוא ױזַא םהיא טָאה סָאד

 ,ןיפערנ רעד ןופ עמיטש איד גידנערעה .ָאד סָאד ךיז טוהט סָאװ ןעּפַאכ טנָאק

 -דנַאסקעלַא ײסקעלַא ןופ קילב ןעדעימ םעד גידנעהעז ,ןעזעלעגרָאפ טָאה עכלעוו

 -ַאלרַאש רעדָא עוויאַאנ ,ענהעש איד ןּופ קילב םעד ךיז ףיוא גידנעלהיפ ,שטיווָאר

 - טָאה ,רעמיצ ןופ טייקלעקנוד רעגימורא רעד ןיא ,וַאדנַאל ןופ ןעגיוא עשינאט

 טייקרעווש ןימ רעדנוזעב ַא סעּפע ןעלהיפ ןעביוהעגנָא שטיװעידַאקרַא ןאּפעטס

 יי | 7 | .ּפָאק ןיא

 ןיא טציא טרעטנאלּפעג ךיז ןעבָאה ןעקנַאדעג עטסגיטרַאנעדעישרעפ איד

 -רָאטשעג דניק ַא זיא רהיא ייב סָאװ ,החמש ןיא זיא ַאנינַאס ירַאמ , : ּפָאק ןייז

 ןעמ ףרַאד ךיז ןעװעטַאר וצ םוא ...טציא ןערעכיור ןעלעוו ךיז טלָאװ סע ...ןעב

 ןיפערנ סייוו סָאד ; סָאד טוהט ןעמ איו טינ ןעסייוו ןעכַאנָאמ ןוא ,זיולב ןעביולג

 ?ּפָאק ןיא טייקרעווש ַאזַא סָאד ךיא ?היפ סָאװ רַאפ ןוא ...ַאנוװָאנַאװיא .ַאידיל

 ...? גיר'הנושמ ױזַא זיא סעֶלַא סָאד סָאװ ,םעד ןופ רעדָא קַאינָאק ם'ןופ סָאד זיא

 .סעגידנעטשנַאנוא סעּפע ָאד ןהָאטעג טינ רעהַא זיב ,ךיז טכוד ,רעבָא בָאה ךיא

 ךָאנרעד ןעגניווצ ייז זַא ,טגָאז ןעמ .טינ ןעניז ןייק ןיוש טָאה טציא איז ןעטעב רונ

 רַאפ סָאװ .ןעגניווצ וצרעד ךימ ןעלָאז ייז ךָאנ טסַאּפ סע .ןהָאט וצ הלפת ךיוא

 וַאדנַאל .רעטרעוו איד סױרַא טוג טדער איז רעבָא ,טרָאד איז טזעל טייהמוד ַא

 -רַא ןַאּפעטס טָאה גנולצולּפ "? ווָאבוזזעב סעּפע רע זיא סָאװרַאפ ,ווָאבוזזעכב זיא

 . ןעהיצ ןָא ךיז טביוה םינּפ-בלַאה רעטשרעטנוא ןייז זַא טלהיפרעד שטיוועידַאק

 םעד גידנעטלַאהעב ,ןעדראבנעקַאב ענייז טכיררעפ טָאה רע ,ןעצינעג וצ ףיוא

 טלהיפרעד דלַאב טָאה רע רעבָא .טרעטנומוצ לעסיבַא ךיז טָאה ןוא ,ץינעג

 רע .ןעּפָארכ ןעביױהנַא ןיוש רע טעוװ טָא-טָא זא ןוא ןיוש טלעמערד רע זַא ,רעדיוו

 ,עמיטש ס'ַאנוָאנַאװיא אידיל ןיפערג איו ,טונימ רעד ןיא טּפַאכעגפױא ךיז טָאה

 ."טפאלש רע, : ןהָאטעג גָאז .ַא טָאה
| | 

 איד ןהָאטעג ןעפע ןַא טייהרענעקַארשוצ טָאה שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס

 רע .טקַאּפעג טָאה ןעמ .ןעמעוו רענייא איו ןוא גידלוש ךיז גידנעלהיפ ,ןעניוא
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 טנַאזעג טינ סָאד טָאה ןיפערג איד זַא גידנעהעז ,טסיורטעג דלַאב רעבָא ךיז טָאה
  ףיז ןעבָאה ייז ןערעװ ןעפאלשנא סעמעוו ןופ ,ואדנאל ןעגעוו רונ םהיא ןעגעוו
 | ,טהערפרעד רחעז טעּפע

 -- ייקאל ןעדנעמוקניירא םעד ןהָאטענ קניוו ַא איז טָאה -- ששש -- |

 | ,ןעמחענפיוא טינ םענייק

 טָאה ןוא ,טפָאלש רע ןַא ךיז טכַאמעג רעדָא ןעפָאלשעג טָאה זיוצנַארפ רעד
 סעּפע טכאמעג ,עינק ןייז ףיוא ןענעלעג ןיא סָאװ ,דנַאה רעגיסייווש ןייז טימ

 -םיזרָאט ןענאטשענפיוא זיא שטיװָארדנַאסקעלַא ײטקעלַא .ןעגנוגעוועב עכַאװש

 ם'ןופ דנאה ןיא דנַאה ןייז טגיילענניירַא טָאה ןוא ןעגנַאגעגנוצ ?יטש ץנַאג זיא ,גימ
 טיירב טָאה ןוא ,ןענַאטשעגפיױא ךיוא זיא שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס .,זיוצנַארפ
 ,םענייא ףיוא סָאד טקוקעגנ טָאה ןוא ,םַאזכַאװ ןייז וצ םוא ןעגיוא איד טנעפעוצ

 ן'םיוא ןעוועג זיא סע ; םולח ןייק ןעוועג םינ זיא סָאד ,ןערעדנַא םעד ףיוא סָאד

 טביוה ּפָאק ןיא םהיא ייב ןַא ,טלהיפעג טָאה שטיוװעידַאקרַא ןַאפעטס  ,רהָאוװי
 .ןעלדניווש וצ רהעמ ץלַא ןָא

 ןיא רע סָאװ ןענעוו ןעסעגרעפ ןיוש ךיז טָאה שטיוועידַאקרַא ןַאפעטס

 טָאה רע סָאװ ןוא ַאנווָאנַאװיא אידיל ןופ ןעטעב טלעוועג טָאה רע סָאװ ,ןעמוקעג
 איד ףיוא ןעגנַאגעגסיױרא זיא ןוא ,רעטסעווש ןייז ןענעוו ןערהיפסיוא טלעוועג

 םעד ןופ ןהעגוצסיורא רעלענש סָאװ זיולב גנַאלרעפ ןייא גידנעבָאה ,רעגניפ-ץיּפש
 גנעל טאה ןוא סאנ רעד ףיוא ןעמַאלענסיורא זיא רע ; זיוה ןעדנעקעטשנא ןעגיזָאד
 ידכ .ןערהָאפעג זיא רע ןעכלעוו טימ ,קישטזָאװזיא ן'טימ טסַאּפשעג ןוא טדערעג
 | | .ךיז וצ רעדיוו ןעמוק וצ

 זיא רע ןעכלעוו ייב ,יקסנאלבא רסָאיּפ וצ םייהַא ןעמוקענ זיא רע ןעוו

 ןענופעג רע טָאה ,גרובטרעטעפ ןיא זיא רע סָאװ ,טייצ רעד רַאפ ןענַאטשעגננייא
 ןעגידנע ןוא ןעגרָאמ ןעמוק וצ ןעטעכעג םהיא טָאה איז ,יסטעב ןופ עלעטעצ ַא
 ףעירב םעד ןעזעלוצרעביא ןעזיוועב םיוק טָאה רע .ךערּפשעג םענעגנַאפעגנָא םעד

 ערעווש טרעהרעד ךיז ןעבָאה סע איו ,םעד רעכיא םינּפ םעד ןהָאט םירק ַא ןוא
 ,אשמ ַא טעּפע ןענַארטעג ןעבַאה עכלעוו ,ןעשנעמ ןופ טירמ

 רעד ןעוועג ןיא סָאד .ןהָאט קוק ַא סױרַא זיא שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס

 טינ טָאה רע ןזַא ,רוכיש יוזַא ןעוועג זיא רע .יקסנאלבא רטאיּפ רענערָאװעג גנוי

 טָאה ,ןעשטיװעידַאקרַא ןאפעטס נידנעהעזרעד .ּפערט איד ףיוא ףױרַא טנַאקעג
 'וע טוג איוו ,ןעלהעצרעד ןעביוהעגנָא םהיא טָאה ןוא טעּפעצעגנָא םהיא ןָא ךיז רע

 -עננייא ,ןעדייר ןעטימ ןיא ,ךיילנ ָאד עקַאט זיא ןוא ,דנעבא םעד טכַארברעפ טָאה
 ,ןעפַאלש

 טימ סָאװ ,גנומיטש עטכעלש א ןיא ןעוועג זיא שטיוװעידַאקרַא ןַאּפעטס

 .ןעפַאלשנייא טנַאקעג טינ גנַאל טָאה רע ןוא ,ןעטלעז רהעז ןעפערט טנעלפ םהיא
 -לעקע ןעמוקעגסיוא םהיא ןיא ,טנַאמרעד םינ ךיז טָאה רע סָאװ ןעגעוו ,סעלַא
 -עניארע איד ןעמוקענסיוא םהיא רַאט ןיא סעלַא ןופ רעטפַאהלעקע רעבָא ,טפַאה
 .אנואנאװיא אידיל ןיפערנ ייב דנעבא םעד ןופ גנור

 ַא ןעשטיװָארדנַאטקעלַא ײסקעלַא ןופ ןעמוקעב רע טָאה ןענרָאמ ףיוא

 - -ַאטשרעּפ טָאה רע ןוא ןעבעג-טנ ַא ןומ ךיז טגאזטנע רע זַא ,רעפטנע ןעטמיטשעב
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 טָאה זיוצנַארפ רעד סָאװ ,םעד ףיוא טעדנירגעג ןעוועג זיא רעפטנע רעד זַא ןענ
 .ןעטכַאמעג ןופ רעדָא הףָאלש ןעכילקריוו ןופ ,ףָאלש ןופ טדערעג
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 -טנע גידנעווטיונ זיא ןעבעלדנעילימַאפ ןיא סָאװ ןעמהענרעטנוא וצ םוא |
 עינָאמרַאה איד רעדָא קלָאפ-ראָאּפ סָאד ןעשיווצ הקולחמ עגידנעטשלַאפ א רעדעוו
 - טמיטשעבנוא ןענייז בייוו ןוא ןַאמ ןעשיווצ ןעגנוהיצעב איד רעבָא ביוא .עבעיל ןופ
 ןייק ןָאק ןַאד ,עטצעל סָאד טינ ,עטשרע סָאד טינ ייז ןעשיווצ ָאטינ זיא סע ןוא
 | / .ןערעוװו ןעמונרעטנוא טינג ךַאז

 ןיוש זיא סָאװ ,ןפוא ןעטלַא רעייז ףיוא ןעבעל ןעביילב ןעילימַאפ עלעיפ
 ןעשיווצ לייוו ,רַאפרעד זיולב ,יורפ רעד רַאפ יא ןַאמ ן'רַאפ יא גיסירדרעביא
 .גנומיטשנייא ןייק טינ ,געירק ענידנעטשלָאפ ןייק טינ ,ָאטינ זיא ייז

 ןוא ץיה ןיא ,אווקסָאמ ןיא ןעבעל סָאד זיא ןַאננַא טימ ןיקסנָארוו רַאפ |
 ןיא איוו רונ ,גנילהירפ ןיא איוו טינ ןעטכיולעג ןיוש טָאה ןנוז איד ןעוו ,ביוטש

 טרעטעלבַאב ןעוועג גנַאל ןיוש ןענייז ןערַאװלוב איד ףיוא רעמיוב עֶלַא ןוא רעמוז
 ; ךילנערטרענוא ןעוועג ,ביוטש טימ טקעדַאב ןעוועג ןיוש ןענייז רעטעלב איד ןוא
 ייז איוו ,קסנעשזיוודזאוו ןייק ןערהָאפעגרעבירַא טינ ץְלַא ךָאנ ןענייז ייז רעבָא

 .ןייק ייז ןעשיווצ זיא טייצ רעטצעל רעד ןיא םוראוו ,ןעסָאלשעב גנַאל ןיוש ןעבָאה

 .ןעוועג טינ עינָאמרַאה
 "רעסיוא ןייק טָאהעג טינ טָאה ,טדיישוצ ייז טָאה סָאװ ,גנוגערפיוא איד

 גנורהעלקרע ןַא ןעבָאה ,ךיז ןענידנעטשרעפ וצ ןעכוזרעפ עלַא ןוא ,ןעכַאזרוא עכיל
 !עבָאה טרהעקרַאפ רונ ,גנומיטשנייא טינ רעייז ןעפַאשענבָא טינ טָאה ,ךיז ןעשיווצ

 -עגסיורא טינ ןעבָאה עטייווצ איד טינ ןוא רענייא טינ .טרעסערגרַאפ ךָאנ איז

 -עג טָאה ייז ןופ רערעדעי רעבָא ,טייקטציירעגפיוא רעייז ןופ עכַאזרוא איד טגָאז

 -עג ייז ןעבָאה סיוטשנא רעדעי ייב ןוא טכערעגנוא רַאפ ןעטייווצ םעד טנעכער

 2 .ןעזייוו ,וצ סָאד ןערעדנַא םעד רענייא טכוז
 ,ןעקנַאדעג ,ןעטייהנהעוועג ענייז עלַא טימ ,ןעצנַאג ןִיא רע זיא רהיא רַאפ |

 סנייא זיולב ןעוועג ,רוטַאנ רעשיזיפ ןוא רעגיטסיינ רעצנַאג ןייז טימ- ,ןעגנַאלרעפ -

 טפרַאדעג ,להיפעג רהיא טיול ,טָאה עבעיל עגיזָאד איד ןוא ,ןעיורפ וצ עבעיל ---

 ןופ טקנוּפלעטימ רעד ןייז טפרַאדעג טָאה איז ; רהיא וצ ןעגננַאלעב ןעצנַאג ןיא

 ,רע טָאה ךילגלָאפ ; טרענעלקרעפ ךיז טָאה עבעיל עגיזָאד איד .עבעיל רעצנַאג ןייז
 רעדנַא ןַא ףיוא ןעדנעוושרַאפ עבעיל ןייז ןופ לייהט ַא טזומעג ,גנוניימ רהיא טיופ

 איז .ניטכיזרעפייא ןערָאװעג זיא איז ןוא --- ןעיורפ ערעדנַא ףיוא רעדָא יורפ |

 גנורענעלקרַאפ רעד וצ רונ ,יורפ רעטמסיטשעג ַא וצ גיטכיזרעפייא ןעוועג טינ זיא
 ,טכוזרעפייא רהיא רַאפ דנַאטשנעגעג ןייק גידנעבָאה טינ .רהיא ֹוצ עבעיל ןייז ןופ

 ןרעוו גיטכיזרעפייא איז טגעלפ זייוונעטייצ .טכוזעג דנַאטשנעגעג ַאזַא איז טָאה
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 וצ ןעגנודניברעפ ןעבָאה טנַאקעג טָאה רע עכלעוו טימ ,ןעיורפ עטסָארּפ ענעי וצ
 רהיא ךיו טגעלפ ןייוונעטייצ ןוא ,זייוורוחב ןעטפַאשטנַאקעב ענייז ןעקנַאדרעפ

 עכלעוו טימ ,טפַאשלעזעג רעכיוה ןופ ןעיורפ איד ןעגעג ןעקעוורע טכוזרעפייא
 ,לעדיימ א ףיוא ןרעוו ניטכיזרעפייא רָאנ איז טנעלפ לָאמַא .ןעפערט ךיז טגעלפ רע
 רענעי טימ ליוו רע זא ,עיזַאטנַאפ רהיא ןיא טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה איז עכלעוו
 -רעפייא עטצעל עניזָאד איד ןוא .ןעיירפעב רהיא ןופ ךיז טעו רע ןעוו ,ןעהטַארייה
 ןיא ןיילַא רע לייוו ראפדעד ,ערעדנַא עלא ןופ רהעמ סרעטַאמעגנ איז טָאה טכוז
 ןייז זַא ,טלהעצרעד גיצרעהנעפָא לָאמַא רהיא טָאה ןוא גיטכיזרָאפ טינ ןעוועג

 -וצנייא ןעכוז וצ טכער זיא רהיא ייֵּב סָאד ,גינייוו ױזַא םחיא טהעטשרַאפ רעטומ
 .אניקאראס ןיטסריפ טימס ךודיש ַא ןהָאט לָאז רע ,םהיא ןעסעומש

 סָאװ ,סעֶלַא ןיא טכַאמענ גידלוש םהיא איז .טָאה ניטכיזרעפייא גידנעייז
 עג איז טלָאװ רע ןעוו .ךילגערטרענוא ןוא רעווש ױזַא עגַאל רהיא טכַאמענ טָאה

 ןוא ענַאל רהיא ןופ טייקרעווש עצנַאג איד ןענַאטשרעּפ ךָאד רע טלָאװ ,טבעיל
 זיא רע .טרהעלקעג איז טָאה ,ענַאל רעגיזָאד רעד ןופ ןערהיפסיורַא איז טלָאװ
 טָאה רע .דנַאל וצ טינ ןֹוא עוקסָאמ ןיא ןענהָאװ ייז סָאװ ,ןיירעד גידלוש ךיוא
 ; טלעוועג סָאד ךיז טָאה רהיא איוו ,ףרָאד ןיא רענעבַָארגעב א ןענהָאװ טנַאקעג טינ

 ןיא רע זַא ,ןעמוקענסיוא זיא רחיא ייב ןוא .טפַאשלעזעג ןעוועג גיטיונ זיא םהיא
 | .ןהוז רהיא ןופ טדיישוצ ןיא איז סָאװ ,םעד ןיא גידלוש ךיוא

 -יווצ ןייז ןענעלפ עכלעוו ,טייקכילטרעצ ןופ ןעטונימ ענעטלעז ענעי וליפא
 ןעהעזעג טציא איז טָאה טייקכילטרעצ ןייז ןיא ; טניהורעב טינ איז ןעבָאה ,ייז ןעש
 טינ םהיא ןיא רעהירפ זיא סָאװ ,טייחרעכיז ןופ ,טייקניחור ןייז ןופ ןעטאש ַא
 ,טנערעגטיוא איז טָאה סָאד ןוא .ןעווענ

 -ענ טָאה ןוא ןיילא ןעסעזעג זיא אננַא .טייצ-דנעבא ןעוועג ןיוש זיא סע |

 ,רענעמ עחטַארייהרעטנוא רַאמ טעקנַאב ַא ןופ ןערהעקמוא ךיז טעװ ידע זיב טרַאװ
 קירוצ ןוא ןיה ןעננאגעגמורא ןזיא איז ; ןעדַאלעגנייא ןעוועג זיא רע ןעכלעוו וצ
 םעד ןופ ןעטייהלעצנויא עלא טכַארטעגרעביא טָאה איו ןוא טעניבַאק ןרעביא
 טכַארטעג גנַאל טָאה איז .,ןעמוקעגרָאפ ייז ןעשיווצ זיא סָאװ ,געירק ןעגיטכענ
 ןעביוהעגנָא ייז ןעשיווצ ךיז טָאה יירעטמאה איד ןזַא ,ןעביולג טנַאקעג טינ ןוא
 ,טרעמיקעג גינייוו ןעדייב ייז טָאה סָאװ ,טייקשיררַאנ ַא ןופ ,טייקגיניילק ַאזַא ןופ
 ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סעלַא .ןעוועג ױזַא עקַאס סָאד זיא טייקכילקריוו רעד ןיא ןוא
 ,ןעיורפ רַאפ סעיזַאנמיג ןופ ןעכַאמ וצ קווח טביולרע ךיז טָאה רע סָאװ ןופרעד
 -עוו טדערעג גנוטכַאסימ טיפ טָאה רע ,ךַאז עניטיוג ןייק טינ רַאפ ייז גידנענעכער

 לעדיימ סָאד ,ַאנגַאה ןַא ,טגָאזעג טָאה ןוא ןיימעגלַא ןיא ןעיורפ רַאפ גנודליב ןעג
 ןענרעל ןיא טינ רָאנ ךיז טניטיונ ןעניוצרע טָאה איז עכלעוו ,עקרעדנעלגנע ךעד ןופ
 | : .קיזיפ

 ,גנוטיידנא ןַא ןיירעד ןעהעזעג טָאה איז .טגערעגפיוא ןַאננַא טָאה סָאד
 םהיא טָאה איז ןוא .טייברַא-סננוהיצרע ערהיא ףיוא גנוטכַארעפ טימ טקוק רע זַא
 ןעצרעמש איד רַאפ ןעלהַאצעב םהיא לָאז עכלעוו ,עזארפ ַאזַא טימ טרעפטנעעג
 : טכאזרוארעפ רהיא טָאה רע עכלעוו

 -היפעג עניימ ,ךימ ןהעטשרַאפ ןענָאק טלָאז רחיא זַא ,טינ טרַאװרע ךיא ---
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 .ןעשנעמ ןעדנעבעיל ַא ןופ ןרעוװ ןענַאטשרעּפ טפרַאדעג ןעטלָאװ ייז איוו ,ןעל
 ,ןהָאטעג גָאז ַא איז טָאה -- טייקלערייא עכאפנייא טראוורע רעבָא בָאה ךיא

 טרעפטנעענ טָאה ןוא סורהרעפ ןופ ןערָאװעג טיור ךילקריוו זיא רע ןוא
 סָאװ ךיז ןרעניארע טנַאקעג טינ טָאה איז .סעמהענעגנַאנוא סעּפע טימ ףיורעד

 םעּפע טָאה רע זַא ,טקניידעג איז רעבָא .טרעטטנעעג קירוצ ףיורעד םהיא טָאה איז
 : ןהָאטעג גָאז ַא ןהָאט וצ העוו רהיא טכיזבַא רעד טימ

 סָאד ,עלעדיימ רעניזָאד רעד וצ טפאשבעיל רעייא םהענעגנַא זיא רימ --- !
 .ךילריטַאנ טינ זיא סָאד זַא העז ךיא ?ייוו רַאפרעד ,תמא זיא

 ,פעטלעוו סָאד טעטכינרעפ טָאה רע רעכלעוֶי טימ ,טייקניצרעהטרַאה איד

 ערעווש רהיא ןעגָארטרעבירַא ןענָאק וצ ידכ טעדליבעג ךיז רַאפ טָאה איז סָאװ
 סָאד זַא ,ךיז טלעטשרַאפ איז זַא גנוגידלושעב עטכערעגנוא עגיזָאד איד ; עגַאל
 ,טכַארבעגפיוא איז טָאה סָאד ,ךילריטַאננוא רהיא ןיא זיא

 ייב טמוק סעלעירעטַאמ ןוא סעבָארג זיולב סָאװ ,ךילפורדרעפ רהעז ---

 ןהָאטעג נָאז א םהיא ןיוש איז טָאה -- ךילדנעטשרַאפ ןוא ךילריטַאנ סיוא ךייא

 .רעמיצ ןופ סיורא זיא ןוא
 -רעד טינ רהעמ ייז ןעבָאה ,רהיא וצ ןעמוקעג דנעבא ןעטסקענ זיא רע ןעֹוו

 ןעבָאה ייז רעבָא ,ןעמוקענרָאפ זיא ייז ןעשיווצ סָאװ יירעגירק רעד ןענעוו טנַאמ

 -רעכירַא טינ רעבָא ןערָאװעג טעלנרַאפ זיולב זיא יירעגירק איד זַא ,טלהיפעגנ עדייב

 .ןעננַאגעג
 זיא רהיא ןוא ןעוועג טינ םייח רעד ןיא גָאט ןעצנַאג םעד רע זיא טנייה = |

 טָאה איז ; םהיא טימ עטנירקוצ ַא ךיז ןעלהיפ וצ רעווש וצ ןוא נידנעלע וצ ןעוועג

 טלעוועג טָאה ,םהיא טיײמ םולש ןעמילש ןוא ןעהייצרעפ ,ןעסעגרַאפ סעלַא טלעוועג

 | .ןערעפטנערַאפ םהיא ןוא ןעכַאמ גידלוש ךיז

 ,גיטכיזרעפייא גיניזנוא ןיב ךיא ,זעוורענ ןיב ךיא .גידלוש ןייֵלַא ןיב ךיא, |

 לע טרָאד ,דנַאלוצ ןערהָאפקעװַא ןעלעוו רימ ןוא ןערעוו טונ םהיא טימ לעװ ךיא
 .ןילַא ךיז וצ טגָאזעג איז טָאה --- "רעגיהור ןעבעל ךיא

 טרָאװ ןייז ףיוא טנַאמרעד רעדיוו גנולצולּפ ךיז יז טָאה---"ךילריטַאנ טינ;

 -בַא רעד טימ ,ןויכ ַא טימ טגָאזעג סָאד טָאה רע סָאװ טקניירקעג טָאה רהיא ןוא

 זַא ,ןעגָאז וצ םניימעג טימרעד סָאד ךָאד טָאה רע, .ןהָאט העוו לָאז רהיא זַא ,טכיז

 ַא ךיא בעיל ,רעטכָאט ענענייא ןיימ גידנעבעיל טינ סָאװ ךילריטַאנ טינ זיא סע
 רע ,טינ ךימ טבעיל רע .ןעקניירק וצ ךימ טכוזעג רע טָאה סָאד ,ןיינ .דניק רמערפ
 ".ןייז טינ סאד ןָאק שרעדנַא ,רעמיצנעיורפ רעדנַא ןַא ןעדייס טבעיל

 ךרוד רעדיוו איז טכַאמ ןעניחורעב ךיז ליוװ איז תעב זַא ,גידנעהעז ןוא

 טרהעק ןוא טגעװַאב ךיז ןעבָאה ןעקנַאדעג ערהיא ןעכלעוו ןיא ,זיירק ןעבלעזמעד

 ןעקָארשרעד ךיז איז טָאה ,ףיוא איז טגער סָאװ ,טקנוּפ ןעגיבלעז םוצ םוא ץְלַא ךיז

 ןיב ךיא זַא ,ךיז ףיוא ןעמהענ טינ סע ךיא ןָאק עשזד-ןיוש טינ , .ןייֵלַא ךיז רַאפ

 רע -- בױהנָא ןופ רעדיוו ןעביוהעגנָא טָאה ןוא טנָאזעג ךיז איז טָאה --- גידלוש

 .םהיא בעיל ךיא ןוא ךימ טבעיל רע .תמא םעד ךָאד טגָאז רע ,ךילרהע ךָאד זיא
 -רעפ טלהעפ סע ? טלהעפ ךָאנ עשזיסָאװ .טג רעד ןעמוקסיורא טעוװ ןעכיג ןיא

 טציא ,אי .ךיז ףיוא ןעמהענ סע לעװ ךיא ,אי .טייקניהור טלהעפ סע ,ןעיורט
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 ?הָאוובֶא ,עגידלוש איד ןיב ךיא זַא ,ןעגָאז םהיא ךיא לעװ ,ןעמוק טעװ רע איוו
 ".ןענַאד ןופ ןערהָאפקעװַא ןעלעוו רימ ןוא ,גידלוש טינ ךיא ןיב ן'תמא ןיא

 גנולק ַא איז טָאה ,ךיז ןעגערפיוא טינ ןוא רהעמ ןעטכארט וצ טינ םוא ןוא
 איד ןעקַאּפוצניא סנעטסאק איד ןענָארטניירַא ןעסייהעג טָאה ןוא ןהָאטעג)

 .ןעכַאז
 .ןעמוקעג יקסנָארוװ זיא רענייז ַא ןהעצ

24 

 -וק ,ןהָאטעגנ נער , א איז טָאה -- 4 ןעוועג ךעלהערפ זיא ,עשזיסָאװ ---
 -לושרעפ ַא איוו טינּמ ן"פיוא קורדסיוא ןעכייוו ַא טימ ןעגעקטנַא םהיא גידנעמ

 .עטנייר

 ןופ ךיילנ גידנעהעטש .ַאפ ,טרעפטנעעג רע טָאה --  ךילנהעוועג איוו ---

 ---! טוג זיא סָאד ? ךיא חעז סָאװ -- טניילעגפיוא טוג זיא איז זַא ,קילב ןעטשרע
 ,סנעטסַאק עטקַאּפעג איד ףיוא ןעזיוועגנָא רע טָאה

 ױזַא זיא סע ןוא ןעריצַאּפש ןערהָאמענ ןיב ךיא ,ןערהָאפ ףרַאד ןעמ ,אי ---

 ךַאז ןייק ךָאד טלאה ךיד ,דנַאל וצ ןייז וצ טסולנרַאפ ךיז טָאה סע זַא ,ןהעש
 | | /  ?בָא טינ

 הענ ךיא .,ןעמוקניירַא ךיילג לע ךיא .ךַאז ןייא זיולב שניוו ךיא ---
 .עעהט ןעגנַאלרעד סייה .ןעדיירכרוד ךיז ןעלעוו רימ ןוא ןהָאטרעביא זיולב ךיז

 | .טעניבַאק ןיא ךיז וצ קעווַא זיא רע ןוא
 סָאד , :טגָאזעג טָאה רע איוו ,םעד ןיא סעדנעניריילעב ןעוועג זיא סעּפע

 ןוא ; ךילקניירק ןייז וצ ףיוא טרעה סע ןעוו ,דניק ַא טגָאז ןעמ איוו ,"טוג זיא

 רעדיוו רהיא זיא ךיז טקעוורע סעי איוו ,טלהיטרעד קילבנעגיוא ןַא ףיוא סָאה איז
 ןַא ךיז רעביא טכַאמענ רעבָא טָאה איז ; םהיא טימ ךיז ןענירק וצ גנַאלרעפ רעד
 טימ טנענעגעב םהיא טָאה ןוא ךיז ןיא טקירדרעטנוא סָאד טָאה ,גנוגניירטשנָא
 | ,םינּפ ןרעטנומ ןעבלעז םעד

 --- גנורעטסייגעב ןימ א םעּפע ןעמוקעגנא זיא רימ ףיוא טסייוו אוד ---

 -לעזיד טינ זיא ? טנ ן'פיוא ןעטרַאװ ָאד רימ ןעלָאז סָאװ וצ -- טנָאזעג איז טָאה
 ךיא ,ןעפָאה טינ ליוװ ךיא .ןעטרַאװ טינ רחעמ ָאד ןָאק ךיא ? דנַאל וצ ךַאז עניֿב
 טינ רהעמ ףרַאד סָאד זַא ,ןעסַאלשעב בָאה ךיא .טנ ןענעוו ןערעה טשינרָאג ?יווװ

 ? גימיטשנייא ךיוא אוד טסיב .ןעבעל ןיימ ףיוא סולפנייא ןייק ןעבָאה
 רהיא ףיוא ניהורנוא גיד'נהֶאט קוק ַא טרעפטנעעג רע טָאה -- אי ,א --

 | ,םינּפ םענעגָארטוצ
 טָאה -- ?ןעוועג זיא רע ? ןהָאטענ טרָאד רהיא טָאה עשזיסָאװ ---

 .ןענייווש עלייוו ַא ךָאנ טגָאזעג איז
 "םיורג א ןעוועג זיא טייצלהָאמ ףעד .טסענ איד ןעטורעגנָא טָאה יקסנָארוװ

 , . פז
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 ןעוועג זיא סעלַא ןוא ,ךעלפיש ףיוא טנָאיעג ךָאנרעד ךיז טָאה ןעמ ; רעגיטרַא
 זיא סע .םזימָאק ןהָא ןייז טינ ךאז ןייק ןָאק עװקסָאמ ןיא רעבָא .ךילבעיל רהעז
 ,ןיגינעק רעשידעווש רעד ייב ןעמיווש ןופ ןירערהעל ַא ,עמַאד ַא סעּפע ןענעישרע
 : .טסנוק רהיא ןעזיוועג טָאה איז ןוא

 ַאננַא ןהָאטעג גערפ ַא ךעלזייב טָאה -- ? ןעמואוושעג זיא איז ? איוו --

 | .רעמיצנעיורפ עטלַא ןַא ,םויטסָאק ןעדנעלַאפפיוא ןעטיור ַא ןיא סעּפע --
 | ? רימ ןערהָאפ עשז-ןעוו זיא ,ונ .עכואימ ַא

 סָאװ סעּפע טמיווש איז ,עשז-סָאװ ! עיזַאטנַאפ עמוד ַא רַאפ סָאװ --
 ,ַאננַא טגָאזעג ,עגַארפ ןייז ףיוא גידנערעפטנע טינ ,טָאה --- ? סנרעדנַאזעב

 עשז-ןעוו זיא .םוד רהעז ,ריד ךָאד גָאז ךיא .סנרעדָאנזעב ןייק טולָאסבא -- :
 ? ןערהָאפ וצ אוד טסנעכער

 ןַא 8 ןעלסיורטכארַא גידנעלעוו ּפָאק טימ ןהָאטעג לעסיורט ַא טָאה ַאננַא
 .קנַאדעג ןעמהענעגנַאנוא

 טינ רימ ןעלעוו ןעגרָאמ .רעסעב ץלַא ,רעהירפ סָאװ 4 ןערהָאפ ןעוו ---
 .ןעגרָאמרעביא .ןעזייוועב

 ייב ןייז ךיא ףרַאד ,גאטנוז זיא ןעגרָאמרעביא .טרַאװ ,ןיינ ...אי --
 רע איוו םוראוו ,טייהנעגעלרעפ ןיא לעסיבַא ,יקפנָארוװ טנָאזעג טָאה -- ַאמַאמ
 טימ ןיוש טקוק איז איוו ןעהעזרעד רע טָאה ױזַא רעטומ ןייז טנַאמרעד רונ טָאה
 ננניטעטשעב א סלַא ןעהעזעגסיוא רהיא טָאה טייהנעגעלרעפ ןייז ..גנוטכַארעפ
 -ענבָא םהיא ןופ ךיז טָאה ןוא ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה איז .טכַאדרעפ רהיא ןופ
 רעד ןענעג ןערָאװעג טקעוװרע טינ טכוזרעפייא רהיא ןיוש זיא טציא .טרהעק
 --אס ןיטסריפ רעד ןענעג ןרעדנַאז ,ןיגינעק רעשידעווש רעד ןופ ןירערהעל- םיווש
 ףיוה רהיא ןיא יקסנָארוװ ןיפערג טימ ןעמַאזוצ טנהָאװעג טָאה עכלעוו ,אניקאר
 .אווקסָאמ רעטניה

 .טגָאזעג איז טָאה -- ! ןענרָאמ ןערהַאפ ןיהַא טסנָאק אוד --
 ןהָאט וצ טָאה ,רהָאפ ךיא רעכלעוו ןענעוו ,ךַאז איד .ַאננַא ,ןיינ ףעבָא --

 ןעמ סָאװ ןעכַאז ךָאד ןענייז סָאד ןוא ,דלעג טימ ןוא ןערעיּפַאּפ-סנעיורטרעפ טימ
 ,טרעפטנעעג רע טָאה -- סױרַא טינ ןעגרָאמ טיג

 .ןערהָאפ סינ ןעצנַאנ ןיא רימ ןעלעוו ױזַא ביוא ---
 | | ? סָאװרַאפ ,טסייה סָאװ ---

 ! טינ לָאמ ןייק רעדָא גאטנָאמ .ןערהַאפ טינ ךיא לע רעטעּפש לייוו ---
 טגערפעג ננורעדנואורעפ טיס איו טָאה -- ?סָאװ רַאפ רעבָא ---

 ! טינ ןעניז ןייק ךָאד טָאה סָאד --- יקסנָארוװ

 טסרעמיק ךימ רַאפ לייוו רַאּפרעד ,טינ ןעניז ןייק סָאד טָאה ריד רַאפ ---
 טָאה ךימ סָאװ ךַאז ןייא .ןעבעל ןיימ ןהעטשרַאפ טינ טסליוװ אוד .טינ ךיז אוד
 .טייקטלעטשרַאפ זיא סָאד זַא ,אוד טסגָאז ,אננַאה ןעוועג זיא ,טגיטפעשַאב ָאד
 ךַאמ ךיא ןוא ,רעטכָאט ןיימ טינ בעיל ךיא זַא ,טגָאזעג ןעטכענ ךָאד טסָאה אוד
 ; ךילריטַאנ טינ זיא סָאד זַא ,עקרעדנעלגנע איד ןעבָאה בעיל טלָאװ ךיא איוו ךיז
 ,רעכילריטַאנ ַא ןייז רימ רַאפ ָאד ןָאק ןעבעל רעכלעוו ,ןעפיוו ןעלעוו טלָאװ ךיא
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 זַא ,זיולב טנַאזעג בָאװ ךיא ;טגָאזעג טינ לָאמ ןייק סָאד בָאה ךיא --
 | .עבעיל עגנולצולּפ ַאזַא ןעלהיפטימ טינ ןָאק ךיא

 טסגָאז אוד ,טייקנעפא ןייד טימ ץלַא ךיז אוד טסלהארּפ סָאװרַאֿפ ---
 .תמא טינ

 טינ ןעגיל ןייק ?הָאמ ןייק גָאז ךיא ןוא םינ להָאמ ןייק ךי ?חארּפ ךיא ---
 ןיא ךיז טָאה רעכלעוו ,סעכ םעד גידנעטלַאהקירוצ ,ליּטש טגָאזעג רע טָאה --
 .גנוטכַא ןייק טסָאה אוד ביוא ,ךילסורדרעפ רזועז זיא סע -- ןעניוהרע םהיא

 ַא ןעקעדרעפ וצ ידכ םעד בעילוצ טכַארטעגסיױא ןעמ טָאה גנוטכַא ---
 ךימ טסבעיל אוד ביוא ןוא ..,עבעיל ןייז טפרַאדעג טָאה סע ואוו ,ץַאלּפ ןעטסוּפ
 ,ןענָאז וצ ױזַא רעכילרהע ןוא רעסעב זיא ,טינ רהעמ

 ןהָאטעג יירשעג ַא טָאה -- !ךילגערטרענוא ךָאד טרעוו סָאד ,ןיינ ---

 רע טָאה ,רהיא ןעבעל ךיז גידנעלעטשבָא ןוא .לחוטש ןופ גידנעהעטשפיוא יקסנָאר וו

 טָאה איז ,דלודעג ןיימ ץלַא אוד טסריבורּפ סָאװ וצ -- ; טדערעגנסיורא םַאזננַאל
 ,ןעצענערג

 ןהָאטעג יירשעג ַא איז טָאה --- ? ןענגָאז טימרעד רהיא טליוװ סָאװ ---
 ןיא ןעוועג זיא סע סָאװ ,סַאה ןופ קורדסיוא םענעפָא םעד ןיא ךיז גידנעקוקנייא
 ,ןעגיוא עוייב ,עשירזכא איד ןיא סנרעדנָאזעב ןוא םינּפ ןעצנַאג ןייז

 -- טלעטשעגבא ךיז טָאה רונ ,ןעביוהעגנָא רע טָאה -- ןעגָאז ליוו ךיא ---
 ?רימ ןופ רהיא טננַאלרעט סָאװ ,ןענערפ ?יוו ךיא

 טלָאז רהיא ,ךאז ןויא זיולב ןעלעוו ןָאק ךיא ? ןעלעוו ךיא ןָאק סָאװ ---

 -רַאפ טגָאזעג איז טאה -- ןעניז ןיא טָאה רהיא איוו ,ןעפראווקעווַא טינ ךימ
 לו סָאד טינ רעבָא -- סעכ ןופ טדעררעד טינ טָאה רע סָאװ סעלַא גידנעהעטש

 ,ָאטינ ןיא עבעיל איד ןוא ,עבעיל ליוו ךיא .ךַאז-ןעבענ ַא זיא סָאד ,ן'תמא ןיא ךיא }
 ,סעלַא וצ ףוס ַא ,סָאד טסייה

 ,רהיט רעד וצ ןהעג ןעביוהעגנָא טָאה איז
 גידנעזיילפיוא טינ ,יקסנָארוו טנָאזעג טָאה -- ! טרַאװ ...ַאוו ...! טרַאװ ---

 טימ ןעטלַאהעגבָא רעבָא רהיא טָאה רע ; ןעמערב ענייז ןופ ןעשטיינק עזייב איד
 ףרַאד ןעמ ןַא ,טנַאזעג בָאה ךיא ? ךיז םע טלעדנַאה סָאװ םוא --- דנַאה רעד
 ,ןהָאטעג רעפטנע ןַא רימ אוד טסָאה ףיורעד ,געט יירד ףיוא ןעניילבָא עזייר איד
 .שנעמ רעכילרהע ןייק סינ ןיב ךיא זַא ,ןעגיל גָאז ךיא זַא

 ,ףרואוורָאפ רימ טכַאמ רעכלעוו ,שנעמ ַא זַא ,לָאהרעדיװ ךיא ןוא ,אי ---
 -ניידעג טנַאזעג איז טָאה --- ןעגעווטניימ ןופ טרעפּפָאעג סעלַא טימ טָאה רע זַא

 ךָאנ זיא סָאד זַא ,ךיא גָאז --- געירק ןעגידרעהירפ רעייז ןופ רעטרעוו איד גידנעק |
 ,ץראה א ןהֶא שנעמ ַא זיא סָאד -- שנעמ רעכילרהע טינ ַא רעדייא רעגרע

 -עג יירשעג ַא רע טָאה -- ! ןעצענערג ערהיא ךיוא טָאה דלודעג ,ןייג ---
 , ,דנַאה רהיא ןעזָאלענסיױרא גיטסַאה טָאה ןוא ןהָאט

 זיא ןוא ןהָאטעג .טכארט א איז טָאה ,"רהָאלק זיא סָאד ,ךימ טסַאה רע,
 רע , .רעמיצ ןופ סיורא טירט ערעכיזנוא טימ ,ךיז גידנעקוקמוא טינ ,גידנעגייווש
 -עגניירַא טגָאזעג ךיז איו טָאה --- "רערהעלק ךָאנ זיא סָאד ,ערעדנַא ןַא טבעיל
 ,ָאטינ ויא עבעיל איד ןוא ,עבעיל גנַאלרעּפ ךיא , --- רעמיצ רהיא ןיא גידנעה
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 רעטרעוו איד טלָאהרעדיװ ךיז איז טָאה -- טגידנעעג זיא סעלַא זַא ,סָאד טסייה

 ,"ןעגידנע ףרַאד ןעמ זַא ,סָאד טסייה ,, -- טגָאזעג םהיא טָאה איז סָאװ
 -עגקעווַא ךיז לָאה ןוא ןהָאטעג גערפ א ךיז איז טָאה ; ? ױזַא איוו רעבָא ,

 ,לעניּמש ןעבעל לעטופ ןיא טצעז
 .-גַארעג ענערעישרעפ ןעניז ץפיוא ןעמוקענפיורא טציא ןענייז רהיא ןוא

 רעכלעוו ייב ,עטנַאט רעד וצ ,ןערהָאפ טציא איז טעוו ןיהואוו -- םעד ןעגעוו ןעק
 -סיוא ןייק ןיילַא ןערהָאפקעװַא ךאפנייא רעדָא יללאד וצ ,ןעניוצרע ךיז טָאה איז

 ןייז ןיא טציא רע טוהט סָאװ ,םעד ןעגעוו ךיוא טכַארטעג טָאה איז ןוא ? דנַאל
 טציא ןעלעוו סָאװ ,טינ רעדָא םולש ןערעוו לָאז סע ךילגעמ ךָאנ זיא ,טעניבַאק

 -קעלַא ײסקעלַא ןעקוק ףיורעד טעוװ איוו ,עטנאקעב רעגרובסרעטעּפ ערהיא ןעדייר
 ןענעוו לָאמַא רעדיוו ךיז גידנענַאמרעד .,ןעקנַאדעג עלעיפ ךָאנ ןוא ,שטיווָארדנַאס
 איז ןעוו ,טייצ רעד ףיוא טנַאמרעד ךיז איז טָאה ,ןעשטיווָאדדנַאסקעלַא ײסקעלַא
 ; טָאהעג ןַאד טָאה איז סָאװ ל?היפעג סָאד .טעּפניק רהיא ְךָאנ ןעוועג קנַארק זיא
 איז ןוא טרעניארע טציא רהיא ךיז טָאה "? ןעברָאטשעג טינ ךיא ןיב סָאװ רַאפ ,
 רהיא ייב ןענרָאברעפ ןעגעלעג ףעיט זיא סע סָאװ ,ןענַאטשרַאפ גנולצולּפ טָאה
 טנָאקעג טלָאװ ןיילַא רעכלעוו ,קנַאדעג רענעי ןעוועג זיא סָאד ,אי .ןעצרַאה ןיא
 "...1 ןעברַאטש ,אי,: סעֶלַא ןעזייל

 ןוא ןעשטיווָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןופ קעלפ רעד ןוא עדנַאש איד ןוא,
 .טיוט רעד ןעװעטַאר טעוװ סעלַא -- עדנַאש עכילקערש ןיימ ןוא ,ןאשזאירעס
 ןעדייל טעו ,ןעבעיל טעװ, ןערעיודעב טעוו ,ןעבָאה הטרח טעוו רע ןוא ןעברַאטש
 ,לעטופ ןיא ןעסעזעג איז זיא ןייֵלַא ךיז וצ דיילטימ ןופ ?עכיימש ַא טימ ",רימ רַאפ
 -עטשרָאפ ,דנַאה רעקניל רהיא ןופ ךעלעגניר איד גידנהָאטנָא ןוא גגידנעהיצכָארַא

 ,טיוט רהיא ךָאנ ןעלהיפעג ענייז ךיז גידנעל
 איד ןופ ןעניוצעגנבא איז ןעבָאה טירט ענייז ןופ גנורעטנהענרעד איד

 ןעוועג טלָאװ איז איו ,ןהָאטעג רהעק ַא טינ םהיא וצ ךיז טָאה איז .ןעקנַאדעג
 -עגנָא איז טָאה ,ןעגנַאגעגוצ זיא רע .ךעלעגנניר ערהיא ןעקַאּפנייא טימ ןעמונרעפ
 : טנָאזעג ליטש טָאה ןוא דנַאה רעד רַאפ ןעמונ

 ךיא .טסגנַאלרעפ אוד בוא ,ןעגרָאמרעביא ןערהָאפ רימָאל ,ַאננַא --

 - .סעלַא טימ ןייא םיטש
 .ןעניוושעג טָאה איז
 - ,ןהָאטעג גערפ ַא רע טָאה -- 4? עשז-סָאװ --

 ןייק רהעמ ןיוש טָאה ןוא טרעפטנעעג איז טָאה -- ןייֵלַא טסייוו אוד -- |
 + .טצכולשוצ ךיז טָאה איז ןוא ךיז ןעטלַאהוצקירוצ טאהעג טינ חכ

 לעוו ךיא --- טצכולשעג איז טָאה -- ! ךימ זָאלרעפ ! קעװַא ךימ ףרַאװ ---
 -רָאררעפ ַא ? ךיא ןיב רעוו .ןהָאט רהעמ ךָאנ ?עוװ ךיא ...,ןערהָאפבָא ןעגרָאמ
 ךיא ,ןערעטַאמ טינ ךיד ליוו ךיא .זלַאה ןייד ףיוא ןייטש א .רעמיצנעיורפ ענעב
 ! ערעדנַא ןַא טסבעיל אוד ,טינ טסבעיל אוד .ןעיירפעב ךיד לע ךיא .םינ ליוו

 -עג רע טָאה -- 3 ךימ ןוא ךיז ױזַא אוד טסנינייּפ סָאװ רָאפ ,ַאננַא --
 ןופ קורדסיוא רעד ןעוועג זיא םינּפ ןייז ןיא .דנעה ערהיא גידנעשוק ,טגערפ

 ַא טרעהרעד רעיוא ן'טימ טָאה איז זַא ,טכודעג ךיז טָאה רהיא ןוא טייקכילטרעצ
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 רעייז טלהיפעג דנַאה רהיא ףיוא טָאה ןוא עמיטש ןייז ןיא ןערהערט ןופ גנַאלק
 רַאפ ָאטינ דנורג םוש ןייק זיא סע זַא ,טרעכיזורעפ איז טָאה רע .טייקטכייפ
 ךָאנ טציא איז טבעיל ןוא טבעילעג רעמיא איז טָאה רע זַא ,טכוזרעפייא רהיא
 טכוזרעפייא עטלעפייווצרעפ רהיא ךיז סָאה ננולצולּפ ןוא .רעהירפ ןופ רהעמ

 / םהיא טָאה איז ;עבעיל עכילטפאשנעדייל ,עטלעפייווצרעפ ןיא טלעדנַאוװרעפ
 .דנעה ענייז ,ןעקַאנ ןייז ,ּפָאק ןייז ןעשוק טימ טקעדַאב טָאה ,טמערַאמוא
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 ןופ אננַא ךיז טָאה ,רעגידנעטשלָאפ ַא זיא םולש רעד זַא ,גידנעלהיפ

 ?הָאוובָא .עזייר רעד ֹוצ סעלַא ןעכַאמ וצ גיטרַאפ ןהָאטעג םהענ ַא ןָא הירפ ןעגרָאמ
 ,גאטסנעיד רעדָא גאטנָאמ ייז ןערהָאפ וצ ןערָאװעג טמסיטשעב טינ ךָאנ זיא סע

 איז זיא ,ןעטייווצ םעד ןעזָאלכָאנ טלָאװעג טציא ןיוש טָאה רענייא רעדעי םוראוו
 רעדָא רעהירפ גָאט ַא טימ ןערהָאפ ייז ביוא ,וצרעד ניטלינכיילג ץנַאג ןערָאװעג

 ,ןעכַאז גידנעניילפיונוצ ,רעמיצ רהיא ןיא ןענַאטשעג ןיא איז ,רעטעּפש גָאט ַא
 ,ךילנהעוועג ןופ רעהירפ רענענהָאטעגנָא ןַא ןעמוקעגניירַא רהיא וצ זיא רע ןעוו

 רימ דלעג סָאד ןָאק איז ,ַאמַאמ וצ ןערהָאפרעבירַא ךיילנ לע ךיא ---

 רע טָאה -- ןערהָאפ וצ ניטרַאפ ךיא ןיב ןעגרָאמ ןוא .ןערָאגעי ךרוד ןעקישוצ

 ,טנָאזעג
 ןוא טגָאזעג איז טָאה -- ךינ ױזַא ןעזייוועב טינ ןיילַא לעװ ךיא ,ןיינ ---

 ,יוזַא ןעכַאמ טנַאקעג טָאה ןעמ זַא ,סָאד ךָאד טסייה , : ןהָאטעג טכארט א טָאה
  העג .טלעוועג טסָאה אוד איוו ,והמ ןיינ -- .טלעוװעג בָאה ךיא איוו ןייז לָאז סע
 ,ןיירַא ךיילנ ןיהַא םוק ךיא ,רעמיצ-ססע ןיא ןיירַא

 ןיא ןעמוקעגניירא זיא איז ןעוו ,טסעפקערב ןייז ןעסעגעג טָאה יקסנָארוו

 .רעמיצ-ססע

 איד ןערָאװעג ןענייז רימ גיסירדרעביא איוו ,ןעביולנ טינ טסעוו אוד ---

 רהיא ןעקנירט םהיא ןעבעל ךיז גידנעצעז טגָאזעג איז טָאה -- ןערעמיצ עניזָאד
 ענעכַארּפשרעּפ סָאד ןענעוו איוו קסנעשזיוודזאוו ןעגעוו םיורט ךיא -- עעפַאק
 ? דרעפ איד בָא טינ ךָאנ טסקיש אוד .דנַאל

 טנייה טסרהַאפ אוד ןוא ,זנוא ךָאנ ןערהָאפסיױרא ןיוש ןעלעוו ייז ,ןיינ ---
 ? ץענרע

 רהיא ףרַאד ךיא .ןָאסליװ וצ ןערהָאפרעכבירַא טלעוועג זיולב בָאה ךיא ---
 טימ טגַאזעג איז טָאד -- ? ןעגרָאמ ןעדעישטנע סָאד טסייה .רעדיילק ןערהיפבָא

 .טינּפ רהיא ןהָאטעג רעדנע ןַא ךיז טָאה גנולצולּפ רעבָא ,עמיטש רערעטנומ ַא

 ןעביירשרעטנוא ךיז לָאז רע ןעטעב ןעמוקעגניירַא זיא רענידרעמאק ס'יקסנָארוו
 ןעלעוו טלָאװ רע איוו ױזַא סעּפע רעבָא .עמארגעלעט ַא ןופ גנוטלאהרע רעד ףיוא
 טעװ רע זַא ,טרעמטנעעג רענידרעמאק םעד רע טָאה ,רהיא ןופ סָאװ ןעטלַאהע;
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 טָאה רע ןוא .שיט ן'פיוא טעניבַאק ןיא עמַארגעלעט רעד ףיוא הלכק ןייז ןעניפעג
 | .רהיא וצ ןהָאטעג דנעוו ַא דלַאב ךיז

 .סעלַא טימ גיטרַאפ ןייז ךיא ?עוו ןענרָאמ איוו שרעדנַא טינ ---
 ,ןהָאטעג גערפ ַא איז טָאה -- ? עשעּפעד ד ַא סָאד זיא ןעמעוו ןופ ---

 םהיא גידנערעה
 | | .גיליוונוא טרעפטנעעג רע טָאה --- אוויטס ןופ ---
 עסינמיי העג רַאפ סָאװ ? ןעזיוועג טינ רימ אוד טסָאה עשז-סָאװ רַאפ --

 - ? רימ ןוא אוויטס ןעשיווצ ןייז ןענָאק
 םהיא טָאה ןוא רענידרעמַאק םעד קירוצ ןהָאטעג ףוד ַא טָאה יקסנָארוו

 | | . ,עשעּפעד איד ןעגניירב ןעסייהעג

 וצ טפַאשנעדייל ַא טָאה ַאוויטס ?ייוװ ,ןעזייוו טלעוועג טינ בָאה ךיױא ---

 ןייק ךָאנ זיא סע ןעוו ,ןעריפַארגעלעט וצ גיטיונ טרָאד זיא סָאװ ; ןעריפַארנעלעט

 .ָאטינ גנודיישטנע
 יה - 4 טג םעד ןענעוו --
 ןייק ךיז ןעגָאלשרעד טנָאקעג םינ טָאה רע זַא ,טביירש רע ןוא ,אי --

 | | .רעביא זעל טָא ,אנ .סעטמיטשעב

 -רעביא טָאה ןוא עשעּפעד איד ןעמונעג דנעה עדנערעטיצ טימ טָאה ַאננַא

 ןעוועג ךָאנ ןענייז וצרעד .טגָאזעג טָאה יקסנָארוװ סָאװ ,ךַאז עגיבלעזעיד ןעזעלעג |

 סָאד ןוא עכילגעמ סָאד ןהָאט לעוװ ךיא רעבָא ,גנונפָאה גינייוו, : רעטרעוו איד

 ".עכילנעמנוא

 ךיא ןעוו ,ךיילנ ץנַאג סע טביילב רימ זַא ,טגָאזעג ןעטכענ בָאה ךיא --

 סע ,טינ וצ ןעמוקעב ןעצנַאג ןיא םהיא לעװ ךיא וצ רעדָא טנ םעד ןעמוקעב לעװ
 ןָאק ױזַא, --- רימ ןופ סָאד ןעטלַאהעב וצ ןעוועג םינ טייקגידנעווטיונ ןייק זיא
 ןעצנעדנַאּפסערַָאק ענייז רימ ןופ ןעטלַאהעב ןוא ןעגייוושרעפ ךיוא ךָאד רע

 ךיא ,טגָאזעג בָאה ךיא -- ןהָאטעג טכַארט א איז טָאה ,"ןעיורפ טימ טכיילעיפ

 טימרעד ךיז טסלָאז אוד זַא ,ןעשניוו טלָאװ ןוא ןעטכַארט טינ םעד ןעגעוו ?יוו

 .ךיא איוו ,ןעריסערעטניא גינייוו ױזַא ךיוא

 "רהָאלק בעיל בָאה ךיא לוי ,רַאּפרעד טימרעד .ךיז ריסערעטניא ךיא ---

 .טרעפטנעעג רע טָאה --- טייק

 ---עבעיל רעד ןיא ןרעדנַאז ,םרָאפ רעד ןיא טינ טהעטשעב טייקרהָאלק ---

 ? טייקרהאלק איד אוד טסגנַאלרעפ סָאװ בעילוצ

 יינק ןהָאטעג טכַארט ַא רע טָאה -- "עבעיל ןענעוו רעדיוו ! טָאג ןיימ, :

 ,םינּפ םעדי גידנעשט

 ,רעדניק איד בעולוצ ןוא ריד בעילוצ : סָאװ בעילוצ ךָאד טסייוו אוד ---

 ,טגָאזעג רע טָאה --- ןייז ןעלעוו עכלעווו
 - ,רעדניק ןייק ןייז טינ ןעלעוו סע --

 .טרעפטנעעג רע טָאה --- הטרעווסנערעיודעב רהעז זיא סָאד ---

 רימ ןענעוו ןוא ,רעדניק איד בעילוצ סָאד טסייה סע טספרַאד אוד ---

 טינ ןוא ןיטולחל גידנעסעגרַאפ ,טגָאזעג איז טָאה -- ? טינ רָאנ אוד טסכַארט

 .רעדניק איד בעילוצ וא ריד בעילוצ :טגָאזעג טאה רע ןַא ,גידנערעה
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 בעילוצ סעלַא ןופ רהעמ .ריד בעילוצ .: טנַאזעג ךָאד בָאה ךיא ,ךַא --
 + ןופ טמוק סייקזעוורענ ןייד ןופ לייחט רעסיורג ַא זַא ,רעכיז ןיב ךיא לייוו ,ריד
 .ענַאל ןייד ןופ טייקטמיטשעכנוא רער

 ךיא ןוא -- ןהָאטעג גָאז ַא איז טָאה -- עכַאזרוא איד זיא סָאד טינ --
 ,סָאד ןייז ןָאק גנוגערמיוא ןיימ ןופ עכַאזרוא איד ױזַא איוו ,טינ וליפַא העטשרַאפ

 אוד טסהעז טייקטסיטשעבנוא ןַא רַאט טָאװ .תושר ןייד ןיא ךיז ןיפענ ךיא סָאװ
 | | ,טרהעקראפ ? ןיירעד

 "נוא איד .ןהעטשרַאפ טינ סע טפליוו אוד סָאװ ,רהעז ךימ טפירדרַאפ ---
 ,יירפ ןיב ךיא זַא ,ךיז טכוד ריד סָאװ ,ןײירעד טהעטשעב טייקטמיטשעב

 ,טגָאזעג איז טָאה --- גיחור גידנעטשלָאפ ןייז אוד טסנַאק םעד ןעגעוו --
 .עעפאק רהיא ןעקנירט ןעמונעגנ ןוא טרהעקעגבָא ךיז טָאה

 ,רעגניפ םעניילק םעד גידנעהיצבָא ,ססאט איד ןעביוהעגפיוא טָאה איז
 איז טָאה ,ןעּפוז עכילטע גידנעקנירטבא .,ליומ םוצ ןעגָארטעגוצ איז טָאה ןוא
 -רעפ רהָאלק םינּפ ןייז ןופ קורדסיוא ם'ןופ טָאה ןוא ןהָאטעג קוק ַא םהיא ףיוא

 רעד ןוא גנונעוועב רהיא ,דנַאה רהיא ןעוועג דנעפױטשבַא זיא םהיא זַא ,ןענַאטש
 .ןעּפוו ן'תעב ןעּפיל ערהיא ןופ גנאלק

 איד גידנעלעטשקעווא ןהָאטעג גָאז ַא איז טָאה -- לַאגע ץנַאג זיא רימ---
 איוו ןוא טכַארט ַאמאמ ןייר סָאװ ,לַאנע ץנַאג -- דנַאה עדנערעטיצ ַא טימ ססאט
 .ןעהטַארייהרעפ ךיד ליוו איז

 ,םעד ןעגעוו ָאד טדער רעוו --
 איז ,ץרַאה א ןהָא יורפ ַא זַא ,רימ ביולג ןוא .םעד ןעגעוו עקַאט ,ןיינ --

 יורפ אזַא ,עדמערפ ַא רעדָא רעטומ ןייד ,עטלַא ןַא טינ רעדָא עטלַא ןַא ןייז געמ
 ,ןעסיוו טינ רהיא ןופ ?יוו ךיא ןוא טינ ךימ טריסערעטניא

 ןיימ ןעגעו דנעטכַאסימ ױזַא ןעדייר וצ טינ ךיד טעב ךיא ,ַאננַא --
 | ,רעטומ

 טהעטשעב סע סָאװ ןיא ,טינ ןעצרַאה ן'טימ טפערט עכלעוו ,יורפ ַא -- =
 - .,אטינ ץרַאה ןייק זיא יורפ ַאזַא ייב ,ןהוז רהיא ןופ ערהע איד ןוא קילג סָאד

 ןעגעוו גנוטכַאסימ טימ ןעדייר וצ טינ : טעבעג ןיימ ?ָאהױעדיװ ךיא --
 ןייז גידנעביוהפיוא סגָאזעג רע טָאה -- ריטקעּפסער ךיא עכלעוו ,רעטומ ןיימ
 ,נניירטש רהיא ףיוא נידנעקוק ןוא עמיטש

 ףיוא ,םהיא ףיוא טקוקעג ךילננירד טָאה איז .טרעפטנעעג טינ טָאה איז | |
 רעד ןופ ןעטייהלעצנייא עלַא טנַאמרעד ךיז טָאה ןוא דנעה ענייז ףיוא ,םינּפ ןייז
 ןעטכענ ןערָאװעג רהיא ֹוצ ןיא רע ךילטפַאשנעדייל ןוא ךילטרעצ איו ענעצס

 טעדנעוושראפ אמתסמ רע טָאה ןעטייקכילטרעצ עגיזָאד איד , .ןערעוו םולש ן'תעב
 טכַארט א איז טָאה '! ןעיורפ ערעדנַא רַאפ ךיוא ןעדנעוושראפ רעטייוו ליוו ןוא
 | ,ןהָאטעג

 ,ןעזַארפ ץלא ךָאד ןענייז טָאד .רעטומ איד טינ רָאנ טסבעיל אוד --
 ..םהיא ףיוא סַאה טימ גידנעקוק ןהָאטעג גָאז ַא איז טָאה -- ! ןעזַארפ ןוא ןעזַארפ

 1 ...ןעמ ףרַאד ,יֹוזַא ביוא ןוא ---

 -עג איז טָאה -- ןעסָאלשטנע ליז בָאה ןוא ,ןעסילשטנע ךיז ןעמ ףרַאד ---
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 .ןיװשַאי ןעמוקעגניירַא זיא טונימ רעד ןיא רעבָא .ןהעגקעװַא טלעוועג ןוא טגָאז

 ,טלעטשעגבָא ךיז טָאה ןוא טפירגעב םהיא טימ ךיז טָאה ַאננַא

 ,םערוטש א ןעגנַאגעגרָאפ זיא המשנ רהיא ןיא ןעוו ,טציא טָאה איז סָאװ וצ

 ןָאק סָאװ ,ןעבעל ןיא גנודנעוו ַא רָאפעב טהעטש איז זַא ,טלהיפעג טָאה איז ןעוו
 -רַאפ ךיז טפרַאדעג טנעמַאמ ַאזַא ןיא טָאה איז סָאװ וצ ,ךילקערש ןעגידנע ךיז
 ךיז ,רעטעּפש רעדָא רעהירפ טעוװ רעכלעוו ,ןעשנעמ ןעדטערפ ַא רַאפ ןעלעטש
 .טסואוועג טינ ןיילַא איז טָאה סָאד -- סעלַא ןעגעוו ייס-איוו-ייס ןעסיוורעד ךָאד

 .טסַאג ן'טימ ןעדייר ןעביוהעגנָא טָאה ןוא טצעזעג ךיז טָאה איז

 .רעייא ןעטלַאהרע רהיא טָאהי ? ןעטפעשעג ערעייא ןענייז איוו ,ונ --

 .ןעניװשַאי טגערפעג איז סָאה -- ? בוח

 ןעוו ןוא .ןעמוקעב סעלַא טינ לעװ ךיא זַא ,ךיז טכוד ; השקטשינ ,אי -- |
 ףיוא ןעניוא ענייז נידנערומשז ,ןיװשַאי טגערפעג טָאה -- ?רהיא טרהאפ

 ,געירק ַא ןעוועג זיא ָאד זַא ,םינּפה גידנעהעטשרַאפ ,ןיקסנָארוװ

 .יקסנָארװ טגָאזעג טָאה --- ןעגרָאמרעביא ךיז טכוד --

 .גנַאל וצ סעּפע ןיוש ךיז טביילק רהיא ---

 גידנעקוק ,ַאננַא טגָאזעג טָאה -- ןעפָאלשעב ןיוש זיא טציא רעבָא --

 זיא םולש ןופ זַא ,טגָאזעג םהיא טָאה סע סָאװ ,ןעגיוא איד ןיא ךיילג ןיקסנָארוװ
  ,ָאטינ דייר ןייק רָאג

 ---- ?רואצוועפ ןעמערָא םעד טימ טינ דיילטימ ןייק רָאנ רהיא טָאה -- |

 .ןעניװשַאי טימ ךערּפשעג רהיא טצעזעגטרָאפ ַאננַא טָאה |

 ַאננַא ,ןהָאטעג גערפ ַא טינ לָאמ ןייק ןיילַא ךיז םעד ןעגעוו בָאה ךיא -- |

 -רעפ רעצנַאג ןיימ ךָאד זיא ןיירעד ,טינ וצ דיילטימ ךיא בָאה וצ ,אנוועידַאקרַא

 "יא הנוכ איד ךיוא ךָאד רע טָאה ,ןעלעי ּפש רימ טימ ךיז טצעי רענייא זַא .ןענעמ !

 ןיירעד .ןעפּפמעק רימ ןוא ,ונ .םהיא ךיא ױזַא ןוא ,דמעה ַא ןהֶא ךימ ןעזָאלוצרעב

 ,ןעגינעגרעפ סָאד ךָאד טהעטשעב
 טגָאזעג טָאה --- רעהטַארייהרעפ ַא ןעוועג טלָאװ רהיא ןעוו ןוא ,ונ --

 ? טלהיפעג ייברעד יורפ רעייא טיָאװ איוו --- ,ַאננַא
 ,טכַאלוצ ךיז טָאה ןיווװשַאיו

 ןיא ?הָאמ ןייק בָאה ןוא טָאהעג הנותח טינ ךיא בָאה םינּפַא רַאפרעד ---

 ,ןהָאט וצ סָאד טאהעג טינ ןעניז

 ךיז גידנעשימניירַא ,יקסנַארװ טגָאזעג טָאה --- 4 סרָאפגניסלעה ןוא ---

 -עגעב .ַאננַא רעדנעלכיימש רעד ףיוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה ןוא ךערּפשענ ןיא

 איז איוו ,קורדסיוא ןעטסנרע-טלַאק ַא ןעמונעגנָא איז טָאה קילב ןייז גידנענעג

 ."ןעוועג איוו ץלַא זיא סע .ןערָאװעג ןעסעגרַאפ טינ זיא סע, : ןעגָאז םהיא טלָאװ

 - ןהָאטעג גָאז ַא איז טָאה -- ? טבעילרעפ לָאמַא ןעוועג ןעד רהיא טייז -- |

 .ןעניוװשַאי וצ
 .רענייא ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ רעבָא ! להָאמ ןייא טינ ,טָאנ ןיימ ,ָא ---

 ןענָאק ךיז לָאז רע זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא ןעטרָאק ןיא ןעלעיּפש ןעצעז לָאמַא ךיז ןָאק

 ןָאק ךיא ןוא .ואוזעדנאר ןייז ןופ טייצ איד ןעמוק רונ טעוװ סע איו ,ןעביוהפיוא
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 טינ דנעבַא ןיא רונ לֶאז ךיא זא ,ןפוא ַאזַא ףיוא ךיוא עכעיל טימ ןעמהענראפ ךיז

 ,רעמיא םָאד ךיא ךַאמ יוזַא .שיטינעטראק םייב ךיז ןעצעז וצ ןעגיטעּפשרַאפ
 .עכעיל עכילקריוו ןענעוו רונ ,ךיא גערפ עבעיל אוא ןעגעוו 1 ינ ,ןייג --

 -ענ טינ טָאה איז רעבָא ,סרָאטגניטל עה ןענָאז טלעוועג ךיוא טָאה איז
 ,טכיורבעג ןיוש טָאה יקסנָארװ ןעכלעוו ,טרָאװ א ןעלָאהרעדיװ טלעוו

 ןאננא וצ ןיירא יקסנָארוװ זיא זיוה ןופ סיורא טפראדעג טָאה רע רעדייא
 ,שיט ן'פיוא סעטע טכוז איז איוו ןעלעטשראפ טלעוועג ךיז טָאה איז .רעמיצ ןיא
 טָאה ןוא ףךיז ןעלעטשראפ וצ שנואוו ַאזַא רַאפ טמהעשרַאפ ךיז טָאה איז רעבָא

 ,קילב ןעטלַאק א טימ ןעניוא איד ןיא םהיא ןהָאטעג קוק ַא ךיילג

 .ויוצנארפ ףיוא ןהָאטענ גערפ ַא איז סָאה -- 3 רהיא טננַאלרעפ סָאװ ---
 טלאוועג ָאד בָאה ךיא ןוא אטטעכמאג דרעפ םעד טפיוקרעפ בָאה ךיא --

 טכַארט ַא טָאה ןוא סרעפטנעעג רע טָאה --- םעד ןעגעוו ןערעיּפַאּפ איד ןעמהענ
 ביוא .טכַאמענ גידלוש טינ רהיא ןענעג ךאז ןייק ןיא ךיז בָאה ךיא , ; ןהָאטעג

 טָאה גידנעהענסיורא רעבָא ."ךָאז רהיא סָאד זיא ,ןעמארטשעב ןיילא ךיז ליוו איז
 א גנלצולפ טָאה ץרַאה ןייז  ;ןענָאז סָאװ ליוו איז זַא ,ןעזיווענסיוא םהיא
 .רהיא וצ דיילטימ סיוא ןהָאטעג רעטיצ

 ,ןחָאטעג גערפ ַא רע טָאה -- 3 ַאננַא ,סָאװ ---
 .טלַאק ןוא גיהור יוזַא ךיוא טרעפטנעעג איז טָאה --- טשינרָאג ---

 רעדעיוו זיא ןוא ןהָאטעג טכַארט ַא רע טָאה ,"טשינראג ןייז לָאז טשינרָאג,

 םינּפ רהיא איוו טקרעמאב לעגעיּפש ןיא רע טָאה נידנעהעגנסיורא .ןעראוועגנ טלַאק
 ןעגָאז ןוא ןעלעטשבא טלָאװעג ךיז טָאה רע ,ןערעטיצ ןעּפיל איד ןוא ךיילב זיא
 ,רעמיצ ןופ ןענָארטעגסיױורא םהיא ןעבָאה סיפ איד רעבָא ,טרָאוװ-טסיירט ַא רהיא
 גָאט ןערעטייוו ןעצנאגנ םעד .ןענָאז וצ סאוו ןעטכארטוצ טנַאקעג טָאה רע רעדייא
 ,טכַאנייב טעּפש ןעמוקענ ןזיא רע ןעוו ןוא םייח רעד ןיא טינ טכַארברעפ רע טָאה

 ןעצרעמשיּפָאק ןופ טעדייל אנוועידאקרא אננא זא ,טגנאזעג ?עדיימ סאד םהיא טָאה
 .ןעמוקניירַא טינ רחיא וצ לָאז ןעמ ןעטעבעג טָאה איז ןוא

6 

 -ענ טינ ייז טימ ןייז טגירקוצ ןופ גָאט רעצנאג א ךָאנ טָאה להָאמ ןייק
 ןייק ןעוועג טינ זיא טאד ןוא .להָאמ ןעטשרע םוצ ןעוועג סאד ןזיא סנייה .ןעפָארט
 ןרעו טלאק ןענידנעטשלַאפ ןופ גנונעקרענַא ןא ןעוועג זיא סאד .ךיז ןעגירקוצ
 זיא רע איוו יוזא ןהָאט קוק א רחיא ףיוא ךיז ןעביולרע טנאקעג ןעד ןעמ טָאה
 ןעהעז ,רחיא ףיוא ןהָאט קוק ַא ? ַאטטעבמאנ ןענעוו ןערעיּפאּפ איד ןעמהענ ןיירא
 -נעגייווש יוזא ןהענייברעפ ןוא גנולפייווצרעפ ןופ ןעפירוצ טרעוו ץראה רהיא איוו
 טָאה רונ ,ןעראוועג טלהיקעגבָא זיולב טינ ןיא רע ? גיטלינכיילג ןוא ,גיהור ,גיד
 ראפ ןעוועג זיא סאד -- ערעדנא ןא רע טבעיל סיוועג םוראוו ,טסַאהעג ךיוא רהיא
 | .רהָאלק רהיא
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 רהיא טאה רע עכלעוו ,רעטרעוו עניצרעהטראה -ענעי גידנענהָאמרעד ןוא

 טלאוועג םינּפא סאה רע עכלעוו ,רעטרעוו ךָאנ טכאדטענוצ איז טָאה ,טגאזעג

 | .טגערעגפיוא רהעמ ךָאנ איז טָאה סאד ןוא ,ןעגָאז רהיא טנָאקעג ןוא

 ,ןהעג ךיז טנָאק רהיא -- ןעגָאז טנָאקעג רע טָאה --טינ ךייא טלאה ךיא,
 אמתסמ ,ןַאמ רעייא טימ ךיז ן'טג טלאוועג טינ טָאה רהיא .טליוו רהיא ןיהואוו

 ךיא בא .םוא ךיז טרהעק ןאד .םהיא וצ ךיז ןערהעק וצ קירוצ גידנעקנייד
 עשירזכא עלַא "? רהיא טפראד לעבור לעיפיוו :ןעבעג ךייא ךיא לעוװ ,דלעג טלהעפ

 טגאזעג רהיא רע טָאה ,ןעגאז טנָאקעג טלָאװ שנעמ רעבָארג ַא עכלעוו ,רעטרעוו

 רע איוו ,ןעהייצרעפ טנַאקעג טינ םהיא סע טָאה איז ןוא ,עיזַאטנאפ רהיא ןיא

 .טגאזעג טייקבילקריוו רעד ןיא עקַאט סאד טלאוו
 יראוו רעד ,רע ,עבעיל רימ ןערָאװשענוצ ןעטכענ טשרע טינ רע טאה ןוא,

 עלעיפ טלעפייווצרעפ ןיוש ןעוועג ןעד ךיא ןיב ? שנעמ רעכילרהע ןוא רעכילטייה

 ,טגאזעג ךיז םעד ךָאנ ךיילג איז טָאה "? ?הָאמ

 קעווא זיא יז ןעוו דנעבא ןוא טראוועג םהיא ףיוא איז טָאה גָאט ןעצנאג ַא

 איז טאה ,ןעצרעמשיּפָאק טעדייל יז זא ,םהיא ןעגָאז גידנעסייה ,רעמיצ ןיא ךיז וצ

 סאד סאוו ,םעד ףיוא גידגעקוק טינ ןעמוק טעוו רע ביוא, : ןעכייצ ַא טלעטשעג ךיז

 רע זא ,סע טסייה ןאד ,ןעצרעמשיּפָאק ערהיא ןענעוו טגאזעג םהיא טָאה לעדיימ

 ןאד ןוא ,טגירנעעג זיא סעלא זא ,,סע טסייה ןאד ,טינ רעבָא ביוא .איז טבעיכ

 "...! ןהָאט לָאז ךיא סאוו ,ןעסילשעב ךיא לעוו

 .עטעראק ןייז טלעטשעגבָא ךיז טָאה סע איוו ,טרעהרעד סדנעבא סאה איז

 סאוו ,טביולגעג טאה רע : לעדיימ ן'טימ ךערּפשענ ןייז ןוא טירט ענייז ,גנַאלק ןייז

 קעווא זיא ןוא ךיז ןעגידנוקרע טלאוועג טינ רהעמ טָאה ,טגאזעג םהיא טאה ןעמ

 ,טגידנעעג זיא סעלא זא ,סאד טסייה ,ךיז וצ

 סלא טיוט רעד טלעטשענרָאפ רהָאלק ןוא טפאהבעל ךיז טאה רהיא ןוא

 -עב ,רהיא וצ עבעיל איד ןעצראה ןייז ןיא ןעפורוצסיורא לעטימ רעגיצנייא רעד

 רעזייב רעד ןעכלעוו ,הּפמאק םענעי ןיא ןירעגעיז איד ןייז ןוא םהיא ןעפארטש

 .םהיא טימ טרהיפעג טָאה ,ןעצראה ןיא רהיא ייב טצעזאב ךיז טָאה סאוו טכייג

 "זאוו ןייק ןערהאפ טינ רעדא ןערהָאפ : לאנע ץנאג ןעוועג ןיוש זיא טציא

 ןעוועג זיא ץלא -- טג ַא ןאמ םעד ןופ ןעמוקעב טינ רֶעדא ןעמוקעב ,קסנעשזיוור

 .םהיא ןעפארטשעב :סנייא רונ זיא גידנעווטיונ .גירעביא

 ןוא םויּפֶא ןָאיצרָאּפ עכילנהעוועג איד ןעסאגעגנָא ךיז ראפ טאה איז ןעוו

 -נירטוצסיוא ןעוועג גונעג .זיולב טלָאװ סע זא ,םעד ןענעוו ןהָאטעג טכארט ַא טָאה

 ינייא יוזא ןעזיוועג סאד רהיא ךיז טאה ,ןעברַאטש וצ םוא לעזעלגנ עצנאגנ סאד ןעק

 איוו ,ןעטכארט ןעביוהעגנַא ןעגינגרעפ טימ רעדיוו טָאה איז זא ,גנירג ןוא ךַאז

 -נא רהיא ןעבעיל טעוװ רע איוו ןוא ןעבאה הטרח טעוװ רע איו ,ןעדייל טעוו רע

 ענעפָא טימ טעב ןיא ןענעלעג זיא איז .טעּפש וצ ןיוש ןייז טעוו סע ןעוו ,ןעקנייד

 !אוואראּפ ןופ ןעטַאש םעד ןוא טכיל רעדנענערברעד ןייא ףיוא גידנעקוק ,ןעניוא

 איז ןעוו ןעלהיפ טעװ רע איוו טלעטשעגרָאפ ץלא ךיז טאה ןוא זינראק םעד ףיוא

 יו , .גנורעניארע ןַא זיולב ןייז םהיא רַאפ טעװ איז ןעוו ןוא .,ןזייז טינ ןיוש טעוו

 ךיז רע טעװ '? רעטרעוו עניצרעהטראה עכלעזא ןענאז טנַאקעג סאד ךיא בָאה
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 יי ,,,טרָאד זיא איז .זנוא ןופ קעווא איז זיא גיביוא היוא .אטינ ןיוש איז זיא טציא רעבָא ? טשינ -רָאנ רהיא גידנעגָאז טינ ,רעמיצ ןופ ןהעג סיױרַא טנַאקעג סָאד ךיא בָאה יו, .ןעגָאז
| 

 ןהָאטעג טכארט ַא איז טָאה ! "טיוט , .רעטסניפ ןעראוועג זיא סע ןוא ןעסָאנ -ענפיונוצ ,טלעקַאשוצ ךיז ןעבָאה ,טקורעגנַא טייקגיטסאה ַא טימ רעדיוו ךָאנרעד ךיז ןעבָאה ,ןעפָאלעגפיונוצ סנעטאש איד ךיז ןענייז קילבנעגיוא ןַא ףיוא ;ןאוו -אראּפ ןופ ןעטאש ןעגיזָאד םעד ןעגעקטנא ןעגיוצעג ןזא ןעסירעג ךיז ןעבָאה טייז  רעדנַא רעד ןופ סנעטאש ערעדנַא ;טיפוס ןופ זינראק ןעצנאנ םעד גידנעּפאכרעפ ,ןעלקָאש וצ ןעביוהעגנָא ןאוואראּפ ןופ ןעטאש רעד ךיז .טאה גנילצולפ
 םינ דנעה עדנרעטיצ ערהיא טימ גנַאל טָאה יז ןוא זיא יז ואוו ,ןעהעטשרַאפ טנַאקעג טינ גנאל טאה איז זא ,קערש אזא ףיורא גנילצולּפ זיא רהיא ףיוא ןוא |
 .טעניבַאק ןיא םהיא וצ ןעגנַאנעג גיטסַאה איז זיא ,קערש רהיא ןופ ךיז ןעוועטאר וצ םוא ןוא .ןעקאב ערהיא רעביא ןענורעג ןענייז ,גידעבעל קירוצ זיא איז סאוו ,החמש ןופ ןערהערט זא ,גידנעלהיפ ,טגאזעג איז טָאה ,"ןהעגייברעפ טעוו ןוא ןעוועג זיא םאד ! רימ ךָאד טבעיל רע .םהיא ךָאד בעיל ךיא ! ןעבעל רונ - ---סעלא ,ןיינ, .ןעראוועג ןעשַאלרעפ זיא ןוא דנע ן'זיב טנערברעד ןיוש טָאה עכלעוו ,רעד טָאטשנָא ,טכיל רעדנא ןא ןעדניצנַא ןוא ךעלעבעווש איד ןעניפעג טנאקעג

 וצ טלָאװ איז רעדייא םוראד ןוא רעטכערעג רעד ןיא רע זא ,גנונעקרענא יד ןעק -ירדסיוא ךיז טלָאװ סע ןעכלעוו ןיא ,קילב ןעטלאק ַא טימ ןהָאט קוק ַא רהיא ףיוא רע טלָאװ ,ןעּפאכמיוא ךיז םלָאװ רע ביוא זא ,טסואוועג טאה איז רעבָא ;טייק -בילטרעצ ןופ ןערהערט איד ןעטלאה קירוצ טנָאקעג םינ איז טָאה םהיא היוא גיד -ןעקוק זא ,קרַאטש יוזא טבעילעג םהיא איז טָאה ,ןעפָאלשעג טָאה רע ןעוו ,טציא .טקוקעג םהיא ףיוא גנאל יז טָאה ,םינּפ ןייז ןעביוא ןופ גידנעטכיילעב ,ןוא ןעגנַאג -עגוצ םהיא וצ זיא איז .קרַאטש ץנאנ םעניבאק ןיא ןעפַאלשעג טאה רע
 : .גָאט רעגיטכענ רעד טלעטש -ענראפ ןַאמוט א ןיא איוו ,רהיא ךיז םָאה ,ןענַאטשעגנפיױא זיא איז ןעוו ,סייווש ןעטלַאק א ןיא טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה איז ןוא .ןעזייא םעד ןיא ךַאז עכיל -סערש ַא רהיא רעביא סעּפע טוהט רוג ,טינ טייקמאזקרעמפיוא ןייק רהיא ףיוא טלהאצ רעקניטלַא רעד זַא ,טלהיפעג איז טָאה ,ןעלעטשרָאפ רהיא ךיז טנעלפ דליב -טנעקערש עניזָאד סָאד ןעוו ,רעמיא איו ןוא .רעטרעוו עשיזיוצנַארפ עניניזנוא םעּפע טלעמרומעג ייברעד טָאה ןוא ןעזייא רעביא טניובעגנָא גידנעהעטש ,ןהָאטעג סעּפע טָאה ,דרָאב ןעטלעדוקוצ א טימ ןַאמ רעקניטלַא ןַא .ןיקסנָארוװ טימ ןעדנוב -רעפ ךיז טָאה איז רעדייא ךָאנ טלאהרעדיוו לָאמ עכילטע רהיא ייב ןיוש ךיז טָאה רעכלעוו ,םולח ;עכילקערש ַא ןופ טּפַאכעגפיױא ךיז איז טָאה הירפ-רעד-ןיא | .ףאלש ןערעווש ,ןעטראה ַא טימ ןעפַאלשעגנייא איז זיא םויּפֶא גידנעמהענ -גייא ןוא ךיז וצ קעווא ןיא ,טקעוועגמיוא טינ םהיא םָאה איז .רהיא ןענעג זיא רע טכערעגנוא יוװ ,ןעזייוו םהיא איז טלָאוו ,םהיא וצ עכעיל רהיא ןופ ןעדייר םהיא

 וצ ךיז ןעכַאמ גיטרַאפ ןוא ןעחעז םהיא ןעמ ףרַאד ,רימ ןערהָאפ ןעגרָאמ .ןעמוקעג -ןירַא טינ זיא רע ןוא ,ּפָאק רעד העוו טוהט ריס זַא ,טנַאזעג בָאה ךיא .טריסַאּפ יחאמ עגינייא ןיוש טָאה סָאו ,סָאד ןעוועג .געירק א ייז ןעשיווצ ןעוועג
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 ,טעניבַאק ןיא זיא רע זַא ךיז גידנעסיוורעד ןוא .טגָאזעג ךיז איז טָאה ,"עזייר רעד
 םייב זַא ,טרעהרעד איז טָאה ,לַאז ן'כרוד נידנעהעגכרוד .םהיא וצ קעװַא איז זיא
 - ,רעטסנעפ ןיא גיד'נהָאט קוק א ןוא ,שזַאּפיקע ןַא טלעטשעגבא ךיז טָאה רהָאּפוצ
 ּפָאק רעד טקורעגסיורא ךיז טָאה סע רעכלעוו ןופ ,עטערַאק ַא ןעהעזרעד איז טָאה

 -עב ַא ייקאל םעד ןעבעגענ סעּפע טָאה איז ןוא טוח-עליל ַא ןיא לעדיימ גנוי א ןופ
 ךָאנ דלַאב ןוא ןעביוא ףיורא זיא רעצימע איוו ךָאנרעד טרעהעג טָאה איז .להעפ

 -עגבָארַא טירט עלענש טימ זיא רע : טירט סיקפנָארוװ טרעהרעד ךיז ןעבָאה םעד
 רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא קינאנ ן'פיוא ןעגנַאנענסיױרא זיא ,ּפערט איד ןעגנַאג

 .טעקַאּפ א ןעבעגעגרעביא םהיא טָאה טוהדעליל ןיא ?עדיימ עגנוי סָאד .עטערַאק
 ; ןערהָאפעגבָא זיא עטערַאק איד ,טגָאזעגנ סעּפע רהיא גנידנעלכיימש טָאה יקסנָארוװ

 ,קירוצ לענש ּפערט איד ןעפָאלענפױרַא זיא רע
 טציא ךיז טָאה ,טליהרעפ סעלַא המשנ רהיא ןיא טָאה רעכלעוו ,ןַאמוט רעד

 טציא טקירדרעפ ץרעמש םעיינ ַא טימ ןעבָאה ןעלהיפעג עניטכענ .טזיילעגפיוא

 ךיז איז טָאה איוו ,זחעטשראפ טנַאקענ םינ טציא טָאה איז ,ץרַאה עקנַארק סָאד
 .זיוה ןייז ןיא גָאט ןעצנַאג ַא םהיא טימ ןענניירברעפ וצ ןענירר ינרע יוזַא טנַאקעג
 .סולשטנע רהיא טהיא ןערהעלקרע וצ ידכ טעניבַאק ןיא םהיא וצ ןיירַא זיא איז

 טכַארבעג ןוא ןערהַָאפענוצ רעטכַאט רעד טימ אניקאראס זיא סָאד --
 -רע טנַאקעג טינ ןעטכענ סָאד בָאה ךיא .ןערעיּפַאּפ איד ןוא רלעג ַאמַאמ ןופ רימ

 "עוו טינ ,גיהור טנַאזעג רע טָאה -- ?רעסעכמ ?ּפָאק ןייד טכַאמ סָאװ .,ןעטלַאה
 ןופ קורדסיוא םענעביוהעג ןוא ןענירעיורט םעד ןהעטשרַאפ ןוא ןעהעז גידנעל

 | .םינּפ רהיא
 ןעטימ ןיא גידנעחעטש ,םהיא ףיוא טקוקעג ךילננירד ןוא םיכש טָאה איז

 -נָא ךיז קילבנעניוא ןַא ףיוא טָאה ,ןהָאטעג קוק ַא ךדיא ףיוא טָאה רע .,רעמיצ
 -עג רהעק .ַא ךיז טָאה איז .ףעירב םעד ןעזעל טצעזעגטרָאפ טָאה ןוא טנעקלָאװעג)

 ,ןערהעקקירוצ איז טנַאקעג ךָאנ טָאה רע .רעמיצ ןופ סיורא םאזננַאל זיא ןוא ןהָאט
 סע ןוא ןעניוושעג ץלַא טָאה רע ,ריהט רעד זיב ןעגנַאנרעד ןיוש זיא איז רעבָא
 .רעיּפַאּפ עלעגיוב ןעטדהעקעגרעביא םעד ןופ ןעשרוש סָאד טרעהעג זיולב ךיז טָאה

 רעד ןיא ןהָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- ןענַאז טלעוועג ךיא בָאה סָאװ ,אי ---
 ,רעכיז ןענרַאמ ךָאד ןערהָאפ ריט --- רהיט ןיא ןעוועג ןייש זיא איז ןעוו ,טייצ

 ? רהַאװ טינ
 וצ ךיז גיד'נהָאט רהטק ַא טנָאזעג איז טָאה -- ךיא טינ רונ ,רהיא ---

 | ,םהיא
 ....ןעבע? וצ ךילנעמנוא ךָאד זיא ןפוא ןַאזַא ףיוא ,אננַא ---
 | ,טלָאהרעדיװ איז טָאה -- ךיא טינ רונ ,רהיא ---|

 ! ךילגערט-ענוא ךָאד טרעוו סָאד --
 ןיא ןוא טגָאזעג איז טָאה -- ןעבָאה הטרח היי יעד טעוו רהיא ...רהיא --

 ,סיורַא

 איד ןעכלעוו טימ ,קורדסיוא ןעטלעמייווצרעש םעד ןופ רענעקארשרעד ַא |

 טלעוועג ןוא ןעגנורּפשעגפיוא רע זיא ,ןערָאװעג טגָאזעג ןענייז רעטרעוו עגיזָאד

 ןוא טצעזעג רעדיוו ךיז טָאה ,ךיז וצ ןעמוקענ זיא רע רעבָא ,רהיא ךָאנ ןעפיול
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 רעגיזָאד רעד .טנעקלאוועגנָא ךיז רע טָאה ,רענהייצ איד קרַאטש גידנעקירדרַאפ
 --- טריבורפ סעלַא בָאה ךיא , .טנערענפיוא םהיא טָאה קָאנ:שַארטס רעגיסַאּפנוא
 -טַאזקרעמפיוא ןייק ןעלהָאצ טינ -- סנייא טביילב סע טבארטעג ךיז רע טָאה
 זיא גיטיונ ואוו טדָאטש ןיא ןערהָאפ וצ ןעביילק ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ,טייק
 -עג טָאה רע רעכלעוו ןופ ,רעטומ רעד וצ ןערהָאפוצרעבירַא רעדיוו ךָאנרעד ןוא
 ,ןערעיּפַאּפ-סטכַאמלָאפ איד ףיוא טפירשרעטנוא ןַא ןעטלַאהרע טפרַאד

 ןרעביא ןוא טעניבאק ןרעביא טירט ענייז ןופ גנאלק םעד טרעהעג טָאה איז
 רהעק ןייק רעבָא ךיז טָאה רע .טלעטשענבָא ךיז רע טָאה לָאז םייב .רעמיצ-ססע
 -עב א רעניד םעד ןעכענעגבָא זיולב סָאה רע ,רהיא וצ ןהענוצניירא ןהָאטעג טינ
 .ץעבערעשז םעד ןעמהענ ןעזָאל םהיא ןעמ לאו ןעמוק טעוװ ווָאטיָאװ ןעוו זַא ,לחעפ
 איוו ,ןערהָאפעגוצ םחיא רַאפ זיא עקטַאילאק איד איוו טרעהעג איז םָאה ךָאנרעד
 קירוצ רע זיא טָא רונ .סױרַא רעדיוװ זיא רע ןוא ,ריהט איד טנעפעעג ךיז טָאה טע
 סָאד .ּפערט איד ןעפצלעגפיורא סעּפע זיא רעצימע ןוא ,רעמיצ-רעדָאפ ןיא ןיירַא
 ןעגנאגעגוצ זיא יז .חושדנַאה ענעסעגראפ ענייז ךָאנ ןעפָאלעג רענידרעמאק ןייז זיא
 / איד ןעמונעג ךיז גידנעקוקמוא טינ טָאה רע איוו ,ןעהעזעג טָאה ןוא רעטסנעפ םוצ
 רע טָאה ,עציילּפ סרעשטוק םעד דנַאה רעד טימ גיד'גהָאט רהיר ַא ,ןוא הושדנַאה
 קוק ַא טינ לָאמ ןייא ןייק ,טצעזעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד ,טגָאזעג סעּפע םהיא

 עקסאילאק איד ןוא ,סופ ַא הוא סופ ַא טגיילרעפ טָאה ,רעטסנעפ םוצ גיד'נהָאט
 .ןערהָאּפעגבָא זיא

24, 

 ,ןעגענטנַא םהיא ןעגנַאגעג זיא איז ןוא ,ןירַא זיא רעניד רעד זיכ ןעטרַאװרעד טנַאקעג םינ ךיז טָאה איז זַא ,ןיילא ןעביילב וצ ןערָאװעג גיד'ארומ יױזַא טציא זיא רהיא .ןהָאטעג גנולק ַא קרַאטש איז טָאה ,רעמיצ םעד גידנעהעג -ברוד ןוא ןהָאטעג יירשעג א איז טָאה -- ! ןייז טינ ןָאק סָאד ,ןיינ -- .סנייא ןיא ןעסָאגעגפיונוצ רחיא רַאפ ךיז סָאה סָאװ ,םולח ןעכילקערש ןוא טכיל רענעשַאלרעּפ רעד ןופ קורדנייא םעד רעטנוא ךָאנ גידנעייז ,ץרַאה רהיא טּפַאכעגמורא קערש רעטלַאק ַא טָאה עגַארפ רעד ףיוא רעפטנע סלַא ןוא רעטסנעפ םייב גידנעהעטש ,ַאננַא טגָאזעג ךיז טָאה "! טגידנעעג ! ןערהָאפעגקעװַא,
 | | ,טגָאזעג םהיא איז טָאה -- ןערהָאפעג זיא הַארג רעד ןיהואוו ,סיוא טניפעג --- |

 איד ןיא ןערהָאפעג זיא ףַארג רעד זַא ,טרעפטנעעג טָאה רעניד רעד
 .ןעלהאטש-דרעפ

 .ןערהעקקירוצ דלַאב עקסאילאק איד ךיז טעוװ ,ןערהָאפ -וצסיוא ןעשניוו טעו רהיא ביוא זַא ,ןעדלעמ ןעסייהעג ןעבָאה ייז ---
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 ןַאליַאכימ טקיש .עלעטעצ ַא ןעביירשפיוא ךיילג ?עוו ךיא .טרַאװ .טוג ---

 | .רעלענש .ןעלהַאטש איד ןיא לעטעצ ן'טימ

 : ןעבירשעג טָאה ןוא טצעזעג ךיז טָאה איז
 םוא .גיטיונ זיא גנורהעלקרע ןַא ,םייהַא םוא ךיז רהעק .גידלוש ןיב ךיא

 ".ךילקערש זיא רימ ,ןערהָאפ וצ םוק ,ןעליוו סעטָאנ

 ארומ טָאה איז .רעניד םעד ןעבעגעגרעביא ןוא טלעגעיזרעפ טָאה איז

 - רעמיצ ןופ סיורא רעניד םעד ךָאנ זיא איז ןוא ןיילַא ןעביילב וצ טציא טָאהעגנ

 .רעמיצ-רעדניק ןיא קעוַא זיא ןוא

 ענייז ןענייז ואוו ! רע טינ זיא סָאד ,סָאד טינ ךָאנ זיא סָאד ,עשז-סָאװ ---

 ןעוועג זיא -- ?לעכיימש רענעטלַאהעגקירוצ ןוא רעבעיל ןייז ,ןעניוא עיולב ענייז

 עלעדיימ עטיור עקנילופ רהיא ןעהעזרעד טָאה איז ןעוו ,קנַאדעג רעטשרע רהיא

 ,טָאה איז ןעכלעוו ,ןאשזָאירעס טָאטשנא ראָאה עגידלעזיירג ,עצרַאוװש איד טימ

 -טנעעג טָאה איז איוו םעד ךָאנ .ןעהעז וצ טרַאװרע ,טיײקטלעמוטוצ רהיא טיול

 "רָאמ טרהָאפ איז זַא ןוא דנוזעג גידנעטשלָאפ זיא איז זַא ,ןירעדנעלגנע רעד טרעפ

 ןעביוהעגנָא טָאה ןוא עלעדיימ רהיא ןעבעל טצעזעג ַאננַא ךיז טָאה ,דנַאל וצ בָא ןעג

 רעבָא .לעשעלפ ןופ קירָאק םעד רהיא רַאפ נידנעהערד ,רהיא טימ ךיז ןעלעיּפש וצ

 איד טימ ןעגנוגעוועב ענייז ןוא דניק ןופ רעטכעלעג רעדנעגנילק ןוא רעכיוה רעד

 טזומעג טָאה איז זַא ,ןיקסנַארװ סרעניארע טפַאהבעל ױזַא רהיא ןעבָאה ,ןעמערב

 עשז-ןיוש-טינ, .רעמיצ ןופ סיױרַא ןוא ןייוועג ןעדנעצכולש א ךיז ןיא ןעטלַאהקירוצ

 טעוװ רע --- טכַארטעג איז טאה -- ןייז טינ ןָאק סָאד ,ןיינ ? טגידנעעג סעלַא זיא

 ,לעביימש ןעגיזָאד םעד ןערהעלקרע רימ רע טעװ איוו רעבָא .ןערהעקקירוצ ךיז

 ? רהיא טימ טדערעג טָאה רע איוו םעד ךָאנ טייקרעטנומ ןוא טייקנידעבעל ןייז

 לָאז ךיא ביוא .ןעביולג ךָאד ךיא לעװ ,ןערהעלקרע טינ טעװ רע וליפא ןעוו רונ

 ",טינ ליוװ ךיא ןוא ...סנייא רימ טביילב ןַאד ,ןעביולג טינ

 ,טונימ ףלעווצ רעבירַא ןענייז סע .,רעגייז ן'פיוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה איז

 ךָאנ .גנַאל טינ .קירוצ טרהָאפ ןוא עלעטעצ םעד ןעטלַאהרע ןיוש רע טָאה טציא,

 .ןייז טינ ןָאק סָאד ,ןיינ ? ןערהָאפוצ ןעמוק טינ טעװ רע ביוא ןוא ..,טונימ ןהעצ

 ןהעג לעװ ךיא .ןעגיוא עטנייוורעפ טימ ןעהעז טינ ךימ לָאז רע זַא ,ףרַאד ןעיכ

 ךיז איז טָאה "? טינ רעדָא טמַאקרעפ ןיוש ךיז ךיא בָאה ,אי ,אי .ךיז ןעשַאוונייא

 נעד טּפַאטעגנַא טָאה איז .ןענַאמרעד טנַאקעג טינ ךיז טָאה איז ןוא .טנערפעג

 רָאג קניידעג ךיא --- ןעוו רעבָא ,טמַאקרעפ ןיב ךיא ,אי, .דנַאה רעד טימ ּפָאק

 יַאוט םוצ ןעגנַאנענוצ זיא ןוא דנַאה רהיא טבױלגעג טינ רַאגָאז טָאה איז ?".טינ

 זיא איז .טינ רעדָא טמַאקרעפ ךילקריוו איז זיא וצ ןעהעז וצ םוא לעגיּפש-נעטעל

 טָאה איז עוו ןערעניארע טנָאקעג טינ ןפוא םושב ךיז טָאה ןוא טמַאקרעפ ןעוועג

 לעניּפש ןיא גידנעקוק ,טכַארטעג איז םָאה -- סָאד ויא רעוו; .ןהָאטעג סָאד

 ןעבָאה עכלעוו ,ןעגיוא עדנעצנַאלג רַאברעדנָאז ןוא םינּפ ןעדנעמַאלפ םעד הףיוא

 -רעפ גנולצולּפ איז טָאה ,"ךיא ןיב סָאד ,אי --- רהיא ףיוא טקוקענ ןעקַארשוצ

 ךיז ףיוא טלהיפרעד גנולצולּפ איז טָאה ,ןעצנַאג ןיא ךיז גידנעקוקעב ,ןוא ןענַאטש

 איז .ןעלסקַא איד ןהָאטעג היצ ַא איז טָאה ,גידנערעדיושפיוא ,ןוא ןעשוק ענייז

 .ןהָאטעג שוק ַא איז טָאה ןוא ןעּפיל איד וצ דנַאה איד ןענָארטעגוצ ךָאנרעד טָאה
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 -פָאלש ןיא קעװַא זיא איז ןוא ,"בָארא ןעניז ןופ הענ ךיא ,סָאד זיא סָאװ,

 .ןעמַארפיוא ןיא ןעמלַאהענ טָאה אקשונַא ואוו ,רעמיצ
 טינ ןוא לעדיימ ןעבעל ךיז גידנעלעטשבָא טנַאזעג איז טָאה -- אקשונַא --

 ,ןעגָאז וצ סָאװ ,ןיילַא גידנעסיוו
 סעּפע טָאה -- אנוװָארדנַאסקעלַא אירָאד וצ ןערהַאפ טלָאװעג טָאה רחיא ---

 ,לעדיימ סָאד טגָאזעג נידנעהעטשרַאפ איוו
 .ןערהָאפ לע ךיא ,אי ? אנווָארדנַאטקעלַא איראד וצ ---
 טעװ רע ,ןיוש סרהָאפ רע ,קירוצ טונימ ןהעצפופ ,ןיהַא טונימ ןהעצפופ,

 -- ןהָאטעג קוק ַא טָאה ןוא ?רענייז םעד ןעמונעגסיױרַא טָאה איז -- ןעמוק ךיילג
 אזַא ןיא ךימ ןעזָאלרעביא ןוא ןערהָאפקעװַא טנַאקעג סָאד רע טָאה איוו רעבָא
 "? רימ טימ ךיז ןעטעברעביא טינ ןוא ןערהָאפקעװַא טנַאקעג רע טָאה איוו ? ענַאל
 .סַאג רעד ףיוא ןעקוק ןעביוהעגנָא טָאה ןוא רעטסנעפ םוצ ןעגנַאנעגוצ זיא איז

 זַא ,ןייז ןָאק סע רעבָא .ןערהעקקירוצ טנַאקעג ןיוש ךיז רע טָאה טייצ רעד טיול
 -רעד וצ ןעביוהעגנָא רעדיוו טָאה איז ןוא ,רעניטכיר ןייק טינ זיא גנונעכער רעד
 ,ןעטונימ איד ןעלהעצ ןוא ןערהָאפעגקעװַא זיא רע ןעוו ,ךיז ןענָאמ

 ביוא ןעהעז וצ ,רעגייז ןעפיורג םוצ ןעגנַאנענוצ זיא איז סָאװ םייצ רעד ןיא
 -נעפ ןופ גידנעקוקסיורא .ןערהַָאפענוצ רעצימיא זיא ,ניטניד זיא לרענייז רהיא

 ףיוא ןעננַאגעג םינ זיא רענייק רעבָא .עקסאילאק ןייז ןעהעזרעד איז טָאה ,רעטס
 "עג רעד ןעוועג זיא סָאד .ןעמיטש טרעהעג ךיז ןעבָאה ןעטנוא ןוא ,ּפערט איד
 זיא איז .עקסאילאק ןיא טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה רעכלעוו ,קעטעצ ן'טימ רעטקיש
 ,םהיא וצ ןעגנַאנעג

 -אראגעשזינ םוצ ןערהָאפעגקעװַא ןענייז ייז ,ןעמָארטעג טינ ףַארג םעד --
 | .ןהַאבנעזייא רעד

 וצ ןהָאטעג דנעוו א ךיז איז טָאה ---...סָאװ ? ןעהעשעג ריד זיא סָאוו --- |
 ,לעטעצ םעד קירוצ טגנַאלרעד רהיא טָאה רעכלעוו ,אליאכימ ןרעטנומ ,ןעטיור םעד

 ךיז איז טָאה ,"ןעטלאהרע טינ לעטעצ םעד רָאג ךָאד טָאה רע רעבָא
 .טּֿפַאכענ

 -נָארוװ ןיפערג רעד וצ טדָאטש ןעסיוא ?עטעצ םעד טימ רעבירַא רהָאפ ---
 םעד טגָאזעג איז טָאה -- רעפטנע ןַא ךיילג גניירב ןוא ? ואוו אוד טסייוו ,איאקס
 .חילש

 --- ןהָאטעג טכַארט ַא איז טָאה -- ? ןהָאט ךיא לעװ סָאװ ,ןיילַא ךיא ןוא,
 ,בָארַא ןעניז ןופ ךיא לעוו טינ זַא ,תמא זיא סָאד ,יללאד וצ ןערהָאפ לעוװ ךיא ,אי
 : עשעּפעד א ןעבירשעגנָא טָאה איז ןוא ."ןעריפַארגעלעט ךָאנ ךָאד ןָאק ךיא ,אי

 ."ןערהַאפוצ ךיילנ טמוס ,ןעדייר ךייא טימ זומ ךיא
 זיא איז ןעוו .ךיז ןהָאטנָא ןעגנַאגעג איז זיא ,עמַארגעלעט איד גידנעקישבָא

 -עג קיד רעד ןהָאטעג קוק ַא רעדיוו איז טָאה ,טוה ןיא ןוא ןהָאטעגנָא ןעוועג ןיוש

 ןיא ןעהעז וצ ןעוועג זיא דיילטימ רענעפָא .ןעגיוא איד ןיא אקשונַא ענער-או
 .ךעלניוא עטונ ,עיורנ עניילק איר

 גידנעצכולש איז טָאה -- ? ןהָאט ךיא לָאז סָאװ ,עקניבעיל ,אקשונַא --
 ,לעטופ ןיא ךיז גידנעזָאלכָארַא ,טגָאזעג זָאלפ?יה
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 סנױזַא !אנװעידַאקרַא ַאננַא ,ךיז ןעגיהורנואעב ױזַא עשזיסָאװ וצ --
 טָאה -- לעסיבַא ךיז טיירטשוצ ,ךרוד ךיז רעסעב טרהָאפ רהיא .ךָאד טריסַאּפ

 .לעדיימ סָאד טגָאזעג
 -ענפיוא ךיז סָאה ןוא טּפַאכעג ךיז איז טָאה -- ןערהָאפ לעוװ ךיא ,אי --

 ןעקישוצ סע ןעמ לָאז ,עמארנעלעט ַא ןייז ָאד טעוו רימ ןהִא ביוא ןוא --- ןעביוה
 ,ןערהעקמוא ןיילַא ךיז לעוו ךיא ,ןיינ ...ַאנווָארדנַאסקעלַא איראד וצ

 -בעזטּפיױה ,ןערהָאפ ,ןהָאט סעּפע ףרַאד ןעמ ,ןעטבַארט טינ ףרַאד ןעמ ,אי
 םעד וצ ךיז גידנערעהוצ טגָאזעג איז טָאה -- .זיוה םעד ןופ ןערהָאפקעװַא ךיל |

 לענש ןיא איז ןוא ןעצרַאה רהיא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ רעדורעג ןעכילקערש

 ,עקסאילאק ןיא טצעזעג ךיז טָאה ןוא סױרַא
 -ייא רטָאיּפ ןהָאטעג גערפ ַא טָאה -- ? ןעלהעפעב רהיא טעוװ ןיהואוו ---

 - ,ץַאלּפ-רעשטוק ןייז ףיוא טצעזענקעוַא ךיז טָאה רע רעד
 .םוקסנאלבא איד וצ ,ַאקנעמַאנז ףיֹוא ---

28. 

 -עג טָאה הירפ-רעד-ןיא ןעצנַאג םעד .רערהָאלק ַא ןעוועג זיא רעטעוו רעד |
 -ייא איד .טרעטיילעגכיוא ךיז טָאה טציא ןוא ,ןעגער רענבָארד ,רעטכידעג ַא ןעסָאג

 ןוא רעדער איד ,ןעדַאוטַארט איד ןופ רענייטש-רעטסאלּפ איד ,רעכעד ענרעז

 טניישעג ?לעה טָאה סעלַא -- ןעשזַאּפיקע איד ןופ ךעלב איד ןוא שעמ איד ,רעדעל

 טייצ עטסניכָאק איד ןוא יירד רעגייז ַא ןעוועג זיא םע ,ןנוז רעוַאיַאמ רעד רעטנוא

 .ןעסַאג איד ןיא

 ךיז טָאה עכלעוו ,עקסאילאק רעמעווקעב רעד ןופ לעקניוו ןיא גידנעציז

 רעד ןופ סרהיפעג גידנעייז ,ןערָאסער ענעגיובעגטסעפ ערהיא טימ טניוװעג טכייל |

 רעד ןיא קורדנייא ןעטרעדנעעג םעד רעטנוא ַאננַא טָאה ,עיורג ראָאּפ רעלענש

 -עגסיוא רהיא טָאה איז איוו שרעדנַא ץנַאג עגַאל .רהיא ןעהעזרעד ,טפול רעשירפ

 ױזַא רהיא ךיז ןעזיוועג טינ טיוט ןעגעוו קנַאדעג רעד טָאה טציא ,זיוה ןיא ןעהעז

 , טציא טלעטשעגרָאפ טינ רהיא ךיז טָאה ןיילַא טיוט רעד ןוא ,טלוב ןוא ךילקערש

 טָאה איז סָאװ רַאפ עפריווראפ טכַאמעג ךיז איז טָאה טציא .ךילדיימרעפנוא סא

 בָאה ךיא .ןעהייצרעפ רימ לָאז רע ,םהיא ייב ךיז טעב ךיא , .טגירדינרע ױזַא ךיז

 ןָאק ? סָאװ רַאפ .גידלוש טרהעלקרע ךיז בָאה .םהיא וצ גינעטרעטנוא טכַאמעג ךיז

 איז איוו ,עגַארפ רעד ףיוא גידנערעפטנע טינ ןוא "? םהיא ןהֶא ןעבעל טינ ןעד ךיא

 רָאטנַאק , : ןערליש איד ןעזעל ןעביוהעגנָא איז טָאה ,םהיא ןהֶא ןעבעל ןענַאק טעוו

 טבעיל איז .סעלַא ןיללאד ןעגָאז לעװ ךיא ,אי .,.טצרַא-ןהָאצ ,טפעשעג-רעגַאל ןוא

 ןעגָאז רהיא לע ךיא רעבא ,ךילצרעמש ,ךילדנעש ןייז טעװ סע .טינ ןיקסנָארװ

 טינ םהיא ךיז לעװ ךיא ..הצע רהיא ןעגלָאפ לעוו ךיא ןוא ךימ טבעיל איז .סעלַא

 ...םקעבעג ,ווָאּפיליפ .ךימ ןענרהעל וצ ןעביולרע טינ םהיא לעװ ךיא .ןעבעגרעטנוא
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 .טוג יוזַא זיא רעסַאו רעוװקסַאמ .גרובסרעטעּפ ןייק גוט ןערחיפ ייז זַא ,טגָאז ןעמ
 ,ננַאל ןיוש איוו טנַאמרעד ךיז טָאה איז ןוא ".םענילב איד ןוא רעמינורב איד ןוא
 עטנַאט רעד טימ איז ןיא ,רֹהָאֹי ןהעצעביז זיולב ןעוועג טלַא ןיא איז ןעוו ,גנַאל
 ,ןייז סָאד ןָאק .ןערהָאפעג ןַאד ךָאנ ןעמ זיא דרעפ ףיוא , .אציָארט וצ ןערהָאפעג
 ,ןעכַאז איד ןופ לעיפ איו ?דנעה עטיור איד טימ ,ןעוועג ןַאד ךיא ןיב סָאד זַא
 טציא ןענייז ,רַאבכייררענוא ןוא ןהעש ױזַא ןעזיוועגסיוא ןַאד ןעבָאה רימ עכלעוו
 ףיוא טציא זיא ,ךילקריוו ןעוועג זיא ןַאד סָאװ ,סָאד ןוא ,גידריווסטכינ ןערָאװעג
 -רעד ןענַאק לע ךיא זַא ,ךיז ףיוא טביולגעג ןַאד ךיא טלָאװ .רַאבכייררענוא גיביוא
 -רע ,ןייז ןעדעירפוצ ןוא רע טעוװ ןעריצלָאטש איו ? גנוגירעדינרע אזא זיב ןהעג
 ענדוקסאּפ איו ..,ןעגייצרעביא םהיא לעװ ךיא רעבָא ...| לעטעצ ןיימ גידנעטלַאה
 ןוא ןעיוב ןייא ןיא רונ ייז ןעטלַאה סָאװ וצ .ברַאפ ןעגיזָאד םעד ןופ טקעמש סע
 טָאה ןָאזרעּפסנַאמ ַא .ןעזעלעג איז טָאה --- "ןעגנוצוּפעב ןוא סעדָאמ ? ןעברַאפ
 איז טָאה --- ןעטיזַארַאּפ ערעזנוא, .ןַאמ סאקשונַא ןעוועג זיא סָאד .טסירגעג רהיא
 -קערש ? ערעזנוא סָאװ רַאפ ? ערעזנוא --- קורדסיוא ןַא סיקסנָארוװ טנַאמרעד ךיז
 .טייהנעגנאגרעפ איד לעצרָאװ ן'טימ ןעסיירסיוא טינ ןָאק ןעמ סָאװ ,סָאד זיא ךיל
 טנַאמרעד ףךיז איז טָאה ָאד ןוא .'ןעבָארגעב פעװ ךיא ןוא םהיא ןעגעוו גנורעניארע איד ןעבָארנעב ןָאק ןעמ רעבָא ,ןעסײרסױרַא םינ ןָאק ןעמ
 םעד ןעגעוו ןֹוא ןעשטיווַארדנַאסקעלַא ייסקעלא טימ טייהנעגנַאגרעפ רהיא ןענעוו
 ךיא זַא ,ןעניימ טעװ יללאד, .ןורכז רהיא ןיא טעלגרַאפ םהיא טָאה איז איו
 ןעד ךיא ?יוו .טכערעגנוא םוראד ןיוש ןיב ךיא זא ןוא ןַאמ ןעטייווצ םעד זָאלרעפ
 ייווצ ןענעוו ןעטכַארט ןעביוהעגנָא דלַאב טָאה איז רעבָא .ןענייוו טלעוװרַאפ ךיז טָאה רהיא ןוא טדערעגסױרַא איז םָאה "! טינ ןָאק ךיא ! טכערעג ןעביילב
 ...גירעדינ איוו ,זיא ןיירעד החמש עּפַאנק ַא רַאפ סָאװ טינ ךָאנ ןעסייוו ייז ? עבעיל  ןופ אמתסמ , .ןעלכיימש סָאד ייז ןענָאק סָאװ ןופ ,ךעלדיימ עדנעהעגייברעפ
 ,ךעלדרעפ ןיא ךיז ןעלעיּפש ,ןעפיול ךעלגניא יירד .רעדניק ןוא ראוולוב רעד
 .ןעמוקעב טינ קירוצ םהיא לעװ ןוא ןערילרעפ סעלַא לע ךיא ןוא ! אשזאירעס
 זַא ,ןייז ןָאק סע .ןערהעקקירוצ טינ ךיז טעוו רע ביוא ,ןערָאלרעפ זיא סעלַא ,אי
 .טרהעקעגקירוצ טציא רשפא ןיוש ךיז טָאה ןוא גוצ םעד טניטעּפשרעפ טָאה רע
 ,ןיינ --- ןיילא ךיז וצ טגָאזעג איז טָאה ! ןעגירדינרע רעדעיוו ךיז טסליוו אוד
 ןיב ךיא ,ךילקילגנוא ןיב ךיא : ןעגָאז רהיא עוו ןוא יללאד וצ ןיירא ?לעװ ךיא
 ,רימ ףלעה ,ךילקילגנוא ךָאד ןיב ךיא רעבָא ,גידלוש ןייֵלַא ןיב ךיא ,הטרעוו סָאד
 טינ רהעמ ןיוש ייז לע ךיא רעבָא .ענייז ץלַא --- עקסאילאק רעגיזָאד רעד ןיא ןיילא ךיז רַאפ ןיב ךיא דנעטיוטשבא איוו -- עקסאילאק איד ,דרעפ עניזָאד איד
 | ".ןעהעז

 -וא ןוא ,ןיללאד ןענָאז טעװ איז עכלעוו ,רעטרעוו עלַא גידנעטכארטוצ
 .פערט איד ףיוא ףיורא ַאננַא זיא ,ץראה ןעגייא רהיא גידנעקניירקוצ ענשימ

 .רעמיצרעדָאפ ןיא ןהָאטעג גערפ א איז טָאה --- ? רעצימע ןַארַאפ --
 רעד טרעפטנעעג טָאה -- אניוועל אנווָארדנַאסקעלַא אנירעטאק --

 0 ,ייקאל
 ' טבעילרעפ ןעוועג זיא יקסנָארוװו רעכלעוו ןיא ,יטיק עניבלעזיד ! יטיק,
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 -יארע טָאה רע רעכלעוו ןעגעוו ,עניבלעזיד -- ,אננא ןָאהטענ טכארט א טָאה --
 .טַאהעג הנותח טינ רהיא טימ טָאה רע סָאװ ,טרעיוהעכ רע .עכעיל טימ טרענ
 טימ ךיז טָאה רע סָאװ טרעיודעב ןוא סַאה טימ ךיז רע טרעניארע רימ ןעגעוו ןוא
 ".ןעדנוברעפ רימ

 ןעגיוז ןעגעוו גנוחטַארעב ַא ןעגנַאגעגנָא ןַאד זיא רעטסעווש איד ןעשיווצ
 עכלעוו ,טסַאג איד ןענענעגעב ןעמוקעגסיורַא ןיילַא ענייא זיא יללאד דניק סָאד
 ,סעומש רעייז טרעטשעג טונימ רעד ןיא טָאה

 ןיילַא טנייה טלעוװעג טָאה ךיא ? ןערהָאפעגקעװַא טינ ךָאנ טסיב אוד --

 ןופ ףעירב ַא ןעטלַאהרע טנייה בָאה ךיא -- טגָאזעג איז טָאה -- ריד ייב ןייז
 .ַאויטס

 ַאננַא טרעפטנעעג טָאה -- עשעּפעד ַא ןעטלַאהרע ךיוא ןעבָאה רימ ---
 | ,ןיטיק ןעהעזרעד וצ ידכ ךיז נידנעקוקמוא

 שטיוָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא סָאװ ןהעטשרעפ טינ ןָאק רע זַא ,טביירש רע --

 ,רעפטנע ןַא ןהֶא ןערהָאפקעװַא טינ טעוװ רע זַא רעבָא ,ךילטנענייא טגנַאלרעפ

 ןייז ןעזעל ךיא ןָאק .ריד ייב ָאד זיא רעציסע זַא טניימעג בָאה ךיא ---

 | | ? ףעירב

 זיא איז -- יללאד טייהנעגעלרעפ ןיא טשימוצ ךיז טָאה -- יטיק ,אי --

 .ןעועג קנַארק רהעז זיא איז .רעמיצ-רעדניק ןיא ןעבילבעג
 ? ףעירב םעד ןעזעל ןעמ געמ .טרעהעג בָאה ךדיא ---
 -רַאפ ;טינ טגאזטנע רע רעבָא .ןעגניירב םהיא ךיילג ריד לעוו ךיא ---

 ןהעטש נידנעביילב יללאד טגָאזעג טָאה -- ןעגנונפָאה טָאה אוויטס ,טרהעק

 | | ,רהיט ןיא

 .ַאננַא טנָאזעג טָאה -- טינ רָאנ סָאד שניוו ךיא ןוא ,טינ ףָאה ךיא ---
 ןענעגעגעב וצ גנוגירעדינרע ןַא רַאפ טנעכער יטיק ,סָאד זיא עשזיסָאװ,

 ןָאק סע -- ןיילא גידנעביילב ,ןהָאטעג טכַארט ַא אננַא טָאה -- ?רימ טימ ךיז'
 -רעפ ןעוועג זיא עכלעוו ,איז טינ ,איז טינ ךָאד רעבָא .טכערענ זיא איז ןַא ןייז

 .תמא ןיא סָאד ?הָאוװבָא ,ןעזייוו רימ סָאד ףרַאד איז טינ ,יקסנָארוװ ןיא טבעיל
 טינ רעמיצנעיורפ ענידנעטשנַא ןייא ןייק ןָאק ,עגַאל ןיימ ןיא ,ךימ זַא ,סייוו ךיא
 םהיא רַאפ ךיא בָאה ,טונימ רעטשרע רענעי ןופ זַא ,סייוו ךיא ,ןעמהענפיוא
 ! םהיא סאה ךיא איוו ,א !גנונהָאלעב ןיימ זיא טָא ןוא .סעֶלַא טימ טרעטּפָאעג

 ".רערעווש ךָאנ ,רגערע ךָאנ רימ זיא ָאד ? ןימוקעג רעהַא ךיא ןיב סָאװ וצ ןוא
 -ָאה סָאװ ,רעטסעווש איד ןופ ןעמיטש איד רעמיצ ןעטייווצ ןופ טרעהעג טָאה איז

 ןעטסיורט ? ןיללאד ןעגנָאז טציא ךיא לעוװ עשז-סָאװ ןוא , .סעּפע ןעכָארּפשעב ןעב
 ? ץוש רהיא ךיז ןעפראוורעטנוא ,ךילקילגנוא ןיב ךיא סָאװ טימסעד ןיטיק ןעדייס
 טינ רהיא בָאה ךיא ןוא .ןהעטשרַאפ טינ ךיוא ךימ ךָאד טעװ ילאד ןוא ,ןיינ
 ,רהיא ןעזייוו ןוא יטיק ןעהעז וצ ןייז זיולב טלָאװ טנַאסערעטניא .,ןעגָאז וצ סָאװ
 ",לַאנע ץנַאג טציא זיא רימ איוו ,סעֶלַא ןוא ןעמעלַא סָאה ךיא איוו

 ןעזעפעגרעביא םהיא טָאה אנַא .ףעירב ן'טימ ןעמוקעגניירַא זיא יללאד

 ,קירוצ רהיא ןעבעגעגבא ןוא
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 סָאד ןוא -- טגָאזעג איז טָאה -- טסואוועג ךיא בָאה סעלַא סָאד ---
 .ןעריסערעטניא וצ ןָא טינ ךימ טביוה

 "ױק יללאד טנַאזעג טָאה -- ףָאה ךיא ,טרהעקרַאפ ? סָאװרַאֿפ רענָא ---
 ַאזַא ןיא ןעהעזעג טינ להָאמ ןייק רהיא טָאה איז .ןַאננַא ףיוא גירעניינ גידנעק

 איז טָאה -- ? אוד טסרהָאפ ןעוו -- דנַאטשוצ ןעטנערעגנפיוא ,ןערַאברעדנַאז
 ,טנערפענ

 רהיא טָאה ןוא ךיז רָאפעב גידנעקוק ,ןעניוא איד טערומשזענ סָאה ַאננַא
 | .טרעפטנעענ טינ

 גידנעקוק ,טגָאזעג איז טָאה -- ? רימ ןופ ךיז טלאחעב יטיק ,עשז-סָאוװ---
 | | .גידנערעוו טיור ןוא רהיט רעד ףיוא

 איז ןוא .דניק סָאד םגיוז איז !ןעטייקשירַאנ רַאֿפ סָאװ ,ךא ---

 רהעז זיא איז ...ןעהטארעג רהיא בָאה ךיא ,ןהָאט וצ סע איוו טינ ץְלַא ךָאנ סייוו

 טינ ,טייהנעגעלרעפ טימ טָאה -- ןעמוקסיורַא ךיילג טעוװ איז .טרחעקרַאפ ,ןרענ
 | .עקַאט איז ןיא טָא -- יללאד טגָאזעג ,ןעגיל ןייק ןעגָאז גידנענַאק

 -עג טינ יטיק טָאה ,ןערהָאפוצ ןעמוקעג זיא ַאננַא זַא ,ךיז גידנעפסיוורעד

 ןהָאטעגנָא ךיז טָאה יטיק .טדערעגנייא איז טָאה יללאד רעבָא ,ןהעגסױרַא טלעוו
 ןוא ןַאננַא וצ ןעננַאגעגוצ איז זיא גידנערעוו טיור ; ןעמוקעגסיורא זיא ןוא חכ ַא
 ,דנַאה איד טגנאלרעד רהיא טָאה

 .עמיטש רענירעטיצ א טימ טנַאזעג איז טָאה -- ןרעג רחעז ןיב ךיא ---
 ןיא רהיא ןיא סָאוװ ,ףּפמַאק םעד ןופ םעווקעבנוא טלהיפענ ךיז טָאה יטיק

 ןוא רעמיצנעיורפ רעטכעלש רעגיזָאד רעד וצ טפאשדנייפ ןעשיווצ ,ןעמוקעגרָאפ
 ,םענהעש סַאננַא ןעהעזרעד טָאה איז איוו רונ .רהיא וצ גידענג ןייז גנַאלרעפ םעד
 .ןעדנואוושרעפ רחיא וצ האנש עצנַאג רהיא ןזיא ,םינּפ ןעשיטַאּפמיס

 -עב ןעלעוו טינ ךיז טלָאװ רהיא ןעוו ,ןרעדנואוו טינ ףךיז טלָאװ ףיא ---

 -ענ קנארק םייז רהיא .ןערָאװעג טנהעוועגנ סעלַא וצ ןיב ךיא .רימ טימ ןענעגעג
 .טנַאזעג אננא טָאה -- טרעדנעעג ךיז טָאה רהיא ,אי ? ןעוו

 זןעגעוו ,דניק סָאד ןעגעוו ,טייהקנַארק רהיא ןענעוו טדערעג ןעבָאה ייז ןוא
 ,טריסערעטניא טינ ךַאז ןייק םינּפַא טָאה ןאננא רעבָא ,ןאוויטס

 איז טָאה -- ןעמהענ וצ דעישבא םוא ריד וצ ןערהָאפעגניירַא ןיב ךיא ---

 | ;גידנעהעטשמיוא טנָאזעג
 ? רהיא טרהָאפ עשזדןעוו ---
 .יטיק וצ טעדנעוועג ךיז טָאה ןוא טרעפטנעעג טינ רעדיוו טָאה ַאננַא רעבָא

 איז טָאה -- ןעהעזרעד ךייוא בָאה ךיא טָאװ ,ןרעג רחעז ןיב ךיא ,אי ---
 עלַא ןופ ?עיפ ױזַא טרעהעג ךייא ןעגעוו בָאה ךיא -- לעכיימש ַא טימ טגָאזעג

 רהעז רימ זיא רע ןוא ןעוועג ריס ייב זיא רע .ןַאמ רעייא ןופ וליפא ,ןעטייז
 רעזייב ַא טימ ,טניישעג טָאה סע איוו ,טגיילענוצ איז טָאה --- ןערָאװעג ןעלעפעג
 | - 4 טציא ןעד רע זיא ואוו -- טכיזבַא

 .גידנערעוו טיור טגָאזעג יטיק טָאה -- דנַאל וצ ןערהָאפעגקעװַא זיא רע ---
 ,טננירעבנוא טסירג ,ןעגעווטניימ ןופ םהיא טסירנ ---
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 ,גיריילטימ גידנעקוק .טגָאזעגכָאנ יטיק וויאַאנ טָאה --- ! טגנידעבנוא --

 | .ןעגיוא ערהיא ןיא

 גידנהָאט קירד ַא ןוא יללאד גידנהָאט שוק ַא ןוא --- יללאד ,עידַא ,ונ -- |

 .ןעגנַאגעגסיורא לענש ַאננַא זיא ,דנַאה סיטיק

 -עגייטיק טָאה -- דנעהיצנא ױזַא ץלַא ךָאנ ןוא עבלעזיד ץלַא זיא איז --

 ןיא זיא סעדנערהיר סעּפע רעבָא --- רעטסעווש רעד טימ ןייֵלַא גידנעביילב טגנָאז

 ! סעגיד'תונמחר סעּפע ,רהיא
 טָאה --- סערעדנוזעב סעּפע ,סעכלעזַא רהיא ןיא סעּפע זיא טנייה ,ןיינ --

 ,טכודעג רימ ךיז טָאה ,רָאדירָאק ןיא טיילגעב איז בָאה ךיא ןעוו --- יללאד טגָאזעג

 יב - | .ןענייוו ליוו איז זַא
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 דנַאטשוצ ןערעגרע ןַא ןיא ךָאנ עקסאילַאק ןיא טצעזעג ךיז טָאה ַאננַא

 . .םייה רעד ןופ ןערהָאפעגבָא זיא איז ןעוו ןעוועג זיא איז ןעכלעוו ןיא ,רעד םלַא

 טגידיילעב ןייז ןופ להיפעג סָאד טציא ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא םירופסי עטשרע איד וצ

 "עב ךיז טָאה איז ןעוו טלהיפעג רהָאלק טָאה איז סָאװ ,ןעזָאלרעּפ ןעמעלַא ןופ ןוא

 | | ר .יטיק טימ טנעגעג

 . ןהָאטעג גערפ ַא סָאה -- ? םייהַא ? ןעלהעפעב רהיא טעו ןיהואוו ---

 | .רטָאיּפ
 ןיהואוו טציא גידנעקנייד טינ רָאג ,טגָאזעג איז טָאה --- םייהַא ,אי -- |

 י | .טרהָאפ איז

 "נוא ,סעכילקערש סעּפע ףיוא איו ,רימ ףיוא טקוקעג ןעבָאה ייז איו

 "ייווצ םעד ןעלהעצרעד סָאד רע ןָאק סָאװ ןעגעוו .סעגירעגיינ ןוא סעכילדנעטשרַאפ

 -- עדנעריצַאּפש ייווצ ףיוא גידנעקוק טכַארטעג איז טָאה --- ץיה אזא טימ ןעט

 "עג בָאה ךיא .טסלהיפ אוד סָאװ ,סָאד ןעלהעצרעד ןעטייזוצ םעד ןעד ןעמ ןָאק

 טלָאװ איז איוו .טלהעצרעד טינ בָאה ךיא סָאװ ,טוג ןוא ןעלהעצרעד ןיללאד טלעוו

 רהיא רעבָא ;ןעזיײװסױרַא טינ סָאד טלָאװ איז !קילננוא ןיימ טימ ןעהערפ ךיז

 .רעפ ענעי רַאפ טפארטשעב ןיב ךיא סָאװ דיירפ ַא ןעוועג טָאװ להיפעג-טּפיוה

 "עג רהעמ ךָאנ ךיז טלָאװ יטיק .ןעוועג אנקמ רימ טָאה איז עכלעוו ,סנעגינעג

 -לַאהרעּפ ךיז בָאה ךיא זַא ,סייוו איז ! ךרוד ןוא ךרוד איז העז ךיא איוו .טהערפ

 ןוא גיטכיזרעפייא זיא איז ןוא .ךילנהעוועג סָּלַא רעכילדניירפ ןַאמ רהיא וצ ןעט

 ןיב ןעגיוא ערהיא ןיא .וצרעד ךָאנ ךימ טעטכַארעּפ איז ןוא .רַאפרעד ךימ טסַאה

 טלָאװ ,יורפ עשילַארָאמנוא ןַא ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו .יורפ עשילַארָאמנוא ןַא ךיא

 .ןעלעוו זיולב טלָאװ ךיא ןעוו ...ןַאמ רהיא ךיז ןיא ןעבילרעפ טנעקעג ךָאד ךיא

 טָאה ,"ךיז טימ ןעדעירפוצ זיא רעגיזָאד רעד טא .טלעוועג עקַאט בָאה ךיא ןיא

 "הָאפענייברעפ זיא רעכלעוו ,ררעה ןעטיור ,ןעקיד ַא ןעגעוו ןהָאטעג טכַארט א איז
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 ןעטַאװעכילּפ ם'ןופ טוח ןעגיצנַאלג ןייז ןהָאטעג ביוח ַא ןוא ןעגעגטנַא רהיא ןער
 רע זַא ,דלַאב ךיז גידנעגייצרעביא ןוא עטנאקעב ַא זיא סָאד זַא גידנעניימ ,ּפָאק
 ךיוא ךימ ןעק רע ןוא .ךימ ןעק רע זַא ,טניימעג טָאה רע, .תועט ַא טכַאמעג טָאה
 .טינ ןיילַא ךיז ןעק ךיא .ךימ ןעק סלעוו רעד ףיוא זיא סע רעוו איו ,גינייוו ױזַא
 טליוו ייז טא ןוא ,ןענָאז ןעזיוצנַארפ איד איו ,ןעטיטעּפַא עניימ זיולב סייוו ךיא
 -עג איז טָאה ,"רעכיז ףיוא ייז ןעסייוו סָאד .םערקדזייא עגיצומש ןעסינעג ךיז

 -ןייא םעד טלעטשעגבא ןעבָאה עכלעוו ,ךעלגניא ייווצ ףיוא גידנעקוק ,טכַארט |
 ןוא לעפייק םערקיזייא ןייז ּפָאק ןופ ןעמונעגבָארַא טָאה רעכלעוו ,רעגערט םערק
 -יוו עֶלַא רימ , .םינּפ ןעטציוושרעפ ןייז טשיוועגבָא לעכוטנַאה גערב ן'טימ טָאה
 ןוא .םערק-זייא עגיצומש זיא ,סעקרעקוצ ןייק ָאטינ .עקַאמשעג ,ןעכַאז עסיז ,ןעל
 טסאה איז ןוא .אנקמ רימ זיא איז ןוא ,ןיוועל זיא ,יקסנָארוװו טינ : ױזַא ךיוא יטיק
 ,ףימ --- יטיק ,ןיטיק --- ךיא .ןעטייווצ םעד רענייא ןעסַאה עלא רימ ןוא .ךימ
 ַא רוזירפ א רימ ךַאמ ךיא ...רוזירּפ-ראָאה סניקטויט .תמא רעד זיא סָאד טא
 טָאה "ןערהָאפוצ ןעמוק טעװ רע ןעוו ,ןעגָאז םהיא סָאד לעװ ךיא ..,ןיקטויטדַאל
 רעניבלעזרעד ןיא רעבָא .ןהָאטעג לעכיימש א טָאה ןוא ןהָאטעג טכַארט ַא איז
 ןעלהעצרעד וצ ןעמעוו רַאפ טינ טציא טָאה איז זַא ,טנַאמרעד ךיז איז טָאה םוניכ
 .סעכילהערפ ןייק ָאטינ ;טינ ץיוו ןייק רָאג זיא סע ןוא; .סעגידלעציוו סעפע

 ןוא ,רעטסיולק ןיא טסניד-דנעבא וצ טגנילק ןעמ .דנעסיוטשבא ױזַא זיא סעלַא
 ,ןעבָאה ארומ טלָאװ רע איוו ױזַא ,ךיז ט'םלצ ץעּפוק רעגיזָאד רעד ךילטקניפ איו
 עגיזָאד איד ןעמ ףרַאד סָאװ וצ ,דנַאה רעד ןופ ןעלַאפסיורא םהיא םעוװ סעּפע זַא
 ,םעד בעילוצ רונ ? טייקשלַאפ עניזָאד איד ןוא גנַאלק-ןעקַאלג םעד ,סרעטסיללק
 איד איוו ,ןעטייווצ םוצ רענייא סַאה רעזנוא ןעריקסַאמרעפ ןענָאק ןעֶלָאז ריש
 רע :טנָאז ןיװשַאי .גידרעזייב ױזַא ךיז ןעלדיז עכלעוו ,סעקישטזָאוװזיא עגילגגר
 "! תמא רעד זיא סָאד טָא .םהיא ךיא ןוא ,דמעה ַא ןהֶא ןעזָאלרעביא ךימ לי

 איז זא ,טשימוצ ױזַא איז ןעבָאה עכלעוו ,ןעקנַאדעג עניזָאד איד טימ |
 ןעהעזרעד ךיז איז טָאה ,עגַאל רהיא ןעגעוו וליפַא ןעטכַארט וצ טרעהעגפיוא טָאה
 ,טלעטשעגבָא ךיז טָאה עקסאילאק איד ואוו ,זיוה רהיא ןופ קינאג ןעבעל ןיוש
 רעד טציא טשרע ךיז איז טָאה ,ראצייווש ןעדנעמוקסיורַא םעד גידנעהעזרעיז
 ,עמַארגעלעט ַא ןוא ?עטעצ ַא טקישענ טָאה איז זַא ,טנַאט

 .ןהָאטעג גערפ ַא איז טָאה -- 3 רעפטנע ןַא ָאד זיא --
 ,ראצייווש רעד טרעפטנעעג טָאה -- ןהָאט קוק ַא ךיילג לעוו ךיא --

 עמארגעלעט ַא טרָאד ןופ ןעמונעגסױרַא סָאה ,לערָאטנַאק ןיא ןהָאטעג קוק א טָאה
 ןופ רעהירפ ןעמוק טינ ןָאק ךיא , .טגנַאלרעד רהיא טָאה ןוא טרעװנַאק ַא ןיא
 | .ןעזעלעגרעביא איז טָאה -- "יקסנָארוװ .רהוא ןהעצ

 ? טרהעקעגקירוצ טינ ךיז טָאה רעטקישעג רעד ןוא ---
 ,ראצייווש רעד טרעפטנעעג טָאה -- ךָאנ ןיינ ---
 ךיז איז טָאה --- ןהָאט וצ בָאה ךיא סָאװ ךיא סייוו ןַאד ,ױזַא בוא ,א,

 ַא ןוא ןערָאצ רעטמיטשעבנוא ןַא ךיז טקעוורע רהיא ןיא איוו גידנעלהיפ ,טגָאזעג
 רהָאֹפ ךיא רעדייא .םהיא וצ ןערהָאפ ןײלַא לע ךיא --- המקנ ןופ גנַאלרעפ
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 ױזַא םענייק ?להָאמ ןייק בָאה ךיא .סעֶלַא ןענָאז םהיא ךיא לעוװ ,רעמיא ףיוא קעוװוַא
 .טכַארטעג איז טָאה ",ןעשנעמ ןעגיזָאז םעד איוו טסַאהעג טינ

 ן'םיוא טוה ןייז גידנעהעזרעד .ּפערט איד ףיוא ןעפָאלעגפיורא זיא איז
 ןייז זא ,טקניידאב טינ טָאה איז .לעקע ןופ טלעסיורטעגבָא ךיז איז טָאה ,רעגנייה

 טָאה עלעטעצ רהיא זַא ןוא ,עמארגעלעט רהיא ףיוא רעפטנע ןַא זיא עמארנעלעט
 טציז רע איו ,טלעטשעגרָאפ טציא ךיז טָאה רהיא .ןעמוקעב טינ ראג ךָאנ רע
 טָאה ןוא אניקאראס טימ ןוא רהיא טימ ךיז טנניירבראפ ןוא רעטומ ןייז ייב גיהור

 -עג ךיז איז טָאה ",רעלענש ןערהָאפ ףרַאד ןעמ ,אימ .םירוסי ערהיא ןופ האנה
 .רעלענש סָאװ טלעוװעג ךיז טָאה רהיא .ןערהָאפ ןיהואוו ךָאנ נידנעפיוו טינ ,טנָאז
 םעד ןיא טציא טבעלעגרעביא טָאה איז עכלעוו ,ןעלהיפעג ענעי ןופ ןעהעגקעווא
 -יזָאד םעד ןיא ןעכאז איד ,דנעוו איד ,טפאשדעניד איד .זיוה ןעכילקערש ןעניזָאד
 סעּפע ןופ טקיטשעג ןוא טייקזייב ןעפורעגסיורא רהיא ןיא טָאה סעלא -- זיוה ןעג
 | | ,טייקרעווש רעגיד'ארומ א

 ביוא ןוא ,ןהַאבנעזייא ןופ ןָאיצנַאטס רעד ףיוא ןערהָאפ ףראד ןעמ ,אי,
 ךיז טָאה אננא ".ןעגָאז ןעגיוא איד ןיא םהיא טרָאד ןוא םהיא וצ ןערהָאפ ,טיי
 םוא גוצ א בא טהעג סדנעבא .בָא ןהעג עגיצ איד ןעוו ,גנוטייצ ןיא טקוקעגנייא

 -נייא ןעסייהעג טָאה איז ".ןעזייוועב ךָאנ לעװ ךיא ,אי, .טכא דָאנ טונימ ייווצ
 -עזייר ןיא ןעכַאז עגינייא ןעניילנייא ןעמונעג ךיז טָאה ןוא דרעפ ערעדנא ןענַאּפש
 איז זא ,טסואוועג טָאה איז .נעט עכילטע ראפ גיטיונ ןענייז סָאװ ןעכַאז ,שַאט

 יד ןעשיווצ ,איז סָאה טייהרערהָאלקנוא .ןערהעק-קירוצ טינ רהעמ רעהַא ךיז טעוװ

 ךיוא ןעסָאלשעב ,ןעניז ן'פיוא ןעמוקעגפיורא רהיא ןענייז עכלעוו ,רענעלּפ עלא
 ןָאיצַאטס ןהַאבנעזייא רעד ףיוא טרָאד ןעמוקרָאפ טעװ סע סאוו םעד ךָאנ זַא

 רענדאראגעשזינ רעד ףיוא ןערהָאפ איז טעוװ ,קעטנָאיַאמ סניפערג רעד ןיא רעדָא
 .ןעלעטשבָא ךיז איז טעוװ טרָאד ןוא טדָאטש רעטשרע רעד זיב עיניל

 ַא טָאה ןעגנַאגעגוצ ויא איז ;שיט ן'פיוא ןענַאטשעג זיא גאטימ רעד

 -בא ןיא רהיא ןַא ךיז נידנענייצרעביא ןוא ,זעק ןוא טיורב םעד ןהָאטעג קעמש
 איז ןוא ןערהָאפוצ עקסאילאק רעד ןעסייהעג איז טָאה ,זייּפש עדעי דנעסיוטש

 רעד רעביא טייוו ןעלַאפעג ןיוש זיא זיוה ןופ ןעטאש רעד .,ןעגנַאנעגסיורא זיא

 ןענייז רהיא .טכַאנרַאפ רעמערַאװ ,רערהָאלק ַא ןעוועג זיא סע ןוא ,סַאג ןופ טיירב

 איד טימ טיילגעב איז טָאה עכלעוו ,אקשונַא ,דנעסיוטשבא טציא ןעוועג עלא

 רעד ןוא ,עקסאילאק ןיא ןעכַאז איד טגיײלעגנייײרַא טָאה רעכלעוו ,רטָאיּפ ,ןעכַאז

 טימ טגערעגפיוא איז ןעבָאה עלַא -- םינּפ םענעדעירפוצנוא ןייז טימ רעשטוק

 | .ןעגנוגעוועב ןוא רעטרעוו ערעייז
 ,רטָאיּפ ,טינ ךיד ףרַאד ךיא ---

 ? ןעמיוק טעליב ַא טימ עשז-איוו ןוא --
 טימ טגָאזעג איז טָאה -- סנייא ץלַא זיא רימ ,טסליוו אוד איוו ,ונ ---

 | .סורדרעפ
 -נייא ןוא ,רעשטוק ןעבעל ךיז טצעזעג ןוא ןעגנורּפשעגפיורַא זיא רטָאיּפ = |

 םוצ ןערהָאּפ רעשטוק םעד ןעסייהעג רע טָאה ,טייז ןיא דנַאה איד גידנערַאּפש

 | | .לַאוקַאװ
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 טָאה ,"ןהעטשראפ ֹוצ סעלַא ןָא רעריוו ביוח ךיא ! רעדיוו סָאד זיא טָא

 טָאה ןוא ןהָאטעג רהיר א ךיז טָאה עקסאילאק איד רונ איוו ,אננַא טגָאזעג ביז
 ערעדנַא איד ךָאנ ענייא ןוא ,סאג רעטריסורב רעד רעביא ןרענוד וצ ןעביוהעגנא

 .עקירדנייא ערהיא ןערעדנע ןעמונעג רעדיוו ךיז ןעבָאה

 -עג טוג ױזַא בָאה ךיא סָאװ ןעגעוו ,עטצעל סָאד ןעוועג סע זיא סָאװ,
 ,סָאד טינ ,ןיינ ? רוזירפ סניטטויט ,, .ןערעניארע וצ ךיז טכוזענ איז טָאה ,"טכַארט

 --- ססַאה ןוא ןייזאד ס'מוא ףּפמַאק : טדערעג טָאה ןיוושַאי סָאװ םעד ןעגעוו ,אי
 רהיא טרהָאפ טסיזמוא ,ןיינ .ןעשנעמ טדניברעפ סע סָאװ ,עניצנייא סָאד זיא סָאד

 עכלעוו ,עינַאּפמָאק ַא וצ ןהָאטעג דנעוו א ןעקנַאדעג ערהיא ןיא ךיז איז טָאה ---
 דנעבא ןעטוג א ןעגניירברַאפ וצ אמתסמ ,ןַאּפשעג-רעיפ ַא ןיא ןערהָאפענ זיא
 ךייא טעוװ ךיז טימ טרהיט רחיא ןעכלעוו ,דנוה רעד וליפא ןוא --- טדָאטש ןעסיוא

 -עג קילב ַא טָאה איז ."ןעפיולטנַא טינ ןיילא ךיז ןופ טעוװ רהיא .ןעטלעה גינייוו
 -טיוט א ןעהעזרעד טָאה איז ןוא טקוקענ טָאה רטָאיּפ ןיהואוו ,טייז רעד ןיא ןהָאט
 טא , .ץענרע טּפעלשעג טָאה רעקסייצילַאּפ ַא ןעמעוו ,רעטייברַא-קירבַאפ ןע'רוכיש
 ,רימ , .ןהָאטעג טכַארט ַא איז טָאה ,"ןענופעג רעכינ ןיוש טָאה -- רעניזָאד רעד

 ,ןעניפעג טנַאקעג טינ ןענינעגרעפ םעד וליפא ןעבָאה ןיקסנָארװ ףַארג טימ ףךיא
 ".טעטרַאװרע לעיפ םהיא ןופ ןעבָאה רימ ?הָאוובָא

 טָאה עכלעוו ,טייקגיטכיל עלעה איד טלעטשעגנָא טציא טָאה ַאננַא ןוא
 ןעגעוו ,ןיקסנָארוװ ןוא רהיא ןעשיווצ ןעגנוהיצעב איד ףיוא ,סעלַא טכיילעב רהיא
 "עג רימ ןיא רע טָאה סָאװ , .ןעקנייד וצ טדיימענסיוא רעהירפ טָאה איז עכלעוו
 .'טייקלעטייא ןייז זופ גנונידעירפעב איד ?לעיפיוו ,עבעיל לעיפ ױזַא טינ 4 טכוז
 קורדסיוא םעד ,רעטרעוו ענייז ,ןעהעזסיוא ןייז ףיוא טנָאמרעד טציא ךיז טָאה איז

 טנַאמרעד רהיא טָאװ סָאד ןוא ,גנודניברעפ רעייז ןופ טייצ רעד ןיא םינּפ ןייז ןומ
 ,אי, .טניטעטשעב סעלַא סָאד סרעוו טציא ןוא .טייקנינעחטרעטנוא עשיטניה א

 ןעוועג זיא'ס ,סיוועג ,טייקלעטייא ןייז ןופ גלָאפרע םעד ןופ טריפמואירט טָאה רע
 רע .גלָאפרע ןופ ץלַאטש רעד ןעוועג ָאד זיא לייהטנעטסרהעמ רעבָא ,עבעיל ךיוא

 -לָאטש וצ סָאװ טימ ָאטינ .רעבירַא סָאד זיא טציא .רימ טימ טמהירעג ךיז טָאה
 טסאל ַא םהיא רַאפ ןיב ךיא .ךיז ןעמחעש רונ ,סיוא טמוק ןעריצלָאטש טינ .ןעריצ
 .רע סָאװ ,טעלַא ןעמונעג רימ ןופ טָאה רע .רימ וצ ךילרהענוא ןייז וצ טכוז רע ןוא
 -ענסיורא ןעטכענ ךיז טָאה רע .טינ רחעמ ךיס רע ףרַאד טציא ןוא ,טנַאקעג טָאה

 ענייז ךיז רעטניה ןענערבראפ וצ םוא ןעבָאה הנותח ןוא טג ַא ליוו רע -- טדער
 רעניזָאד רעד .עדנע וצ זיא עידעמאק איד ? איוו רעבָא ,ךימ טבעיל רע .ןעמיש
 ַא איז טָאה ,'ךיז טימ ןעדעירפוצ רהעז זיא ןוא ןערעדנואוורעפ ןעמעלַא ליוו

 ןערהָאפעג זיא רעכלעוו ,קישטזַאקירּפ ןעטייר א ףיוא גידנעקוק ,ןהָאטעג טכַארט
 ריס ןיא ןיוש רע טניפעג קַאמשעג םענעי ,אי , .דרעפ ןעקסיירעלאוואק א היוא

 -עירפוצ ןעצרַאה ןיא ךיז ייב רע טעװ ,טהיא ןופ קעװַא לע ךיא ןעוו .טינ רהעמ

 "ןופרעד ןייז ןעד

809 



 אנינעראק אננא

 רהָאלק םציא סע טָאה איז -- הרעשה ןייק ןעוועג טינ רהיא רַאפ זיא סָאד

 טנעפעעג טציא רהיא רַאפ טָאה עכלעוו ,טייקניטכיל רעלעה רעד ךרוד ןעהעזעג

 | ..ןעשנעמ ןעשיווצ ןעגנוחיצעב איד ןוא ןעבעל ןופ ןעניז םעד

 ענייז ןוא ,רעשיטסיאָאגע ןוא רעכילטּפַאשנעדייל ץלַא טרעוו עבעיל ןיימ ,

 ךיז ןעהעגוצ .רימ סָאװ רַאפ זיא סָאד ןוא ,ןעשָאלרעּפ רהעמ ןוא רהעמ ץלַא טרעוו

 רַאפ .טינ ןעמ ןָאק וצרעד ןעפלעה ןוא -- ןעטכַארט וצ טצעזעגטרַאפ איז טָאה -- |

 ץלַא לָאז רע זַא ,רעדָאפ ךיא ןוא ,םענייא םהיא ןיא טרירטנעצנָאק סעלַא זיא רימ

 -ייוורעד רהעמ ןוא דהעמ ץְלַא ליוו רע ןוא .ןעבעגבא רימ ךיז רהעמ ןוא רהעמ

 ןעגעגטנַא ןערעדנַא םעד רענייא ןעגנַאגעג ךילמענ ןענייז רימ ,רימ ןופ ךיז ןערעט

 ןהעגוצ ןייא ןיא רימ ןעטלַאה םעד ךָאנ ןֹוא ,ןעדנוברעפ ךיז ןעבָאה רימ ןענַאװ זיב

 טגָאז רע .ךילגעמנוא ןיוש זיא סָאד ןרעדנע ןוא .ןעטייז ענעדעישרעפ ןיא ךיז

 ןַא ךיוא ךָאד ךיז גָאז ןיילַא ךיא ןוא ,גיטכיזרעפייא גיניזנוא ןיב ךיא זַא ,רימ

 -רעפייא ןיב ךיא טינ .תמא טינ זיא סָאד רעבָא ; גיטכיזרעפייא גניניזנוא ןיב ךיא

 ליומ סָאד טנעפעוצ טָאה איז "...רעבָא .ןעדעירפוצנוא ןיב ךיא ןרעדנָאז ,גיטביז

 טגערעגפיוא זיא איז ; עקסאילַאק ןיא טצעזעגרעביא גנוגערפיוא ןופ ךיז טָאה ןוא

 ךיא ןעוו, .רהיא ןיא טקעוורע ךיז טָאה סָאװ ,קנַאדעג ַא ןופ גנולצולּפ ןערָאװעג

 טבעיל עכלעוו ,ןירעבאהבעיל ַא רעסיוא סעּפע ןייז טנָאקעג םהיא רַאפ טלאװ

 ליוו ךיא ןוא טינ ןָאק ךיא רעבָא ; ןעטייקכילטרעצ ענייז זיולב ךילטּפַאשנעדייפ

 ,סיוטשבא םהיא ןיא דיא קעוורעד טימרעד ןוא .סערעדנַא סעּפע םהיא רַאֿפ ןייז טינ

 ךיא סייוו .ןייז טינ ןיוש סָאד ןַאק שרעדנַא ןוא ,טייקזייב רימ ןיא טקעוורע רע ןוא

 קוקסיוא ןייק תמאב טָאה רע זַא ,ןערַאנ ךימ ןעביוהנָא טינ טעװ רע זַא ,טינ ןעד

 .-נוא טינ רימ טעװ רע זַא ,יטיק ןיא טבעילרעפ טינ זיא רע זַא ,אניקָארַאס ףיוא

 ביוא .רעטכייל טינ ןופרעד טרעוו רימ רעבָא ,טוג ץנַאג סָאד סייוו ךיא ? ןייז יירט

 "טרעצ ,רימ וצ םוג ןייז טכילפּפ סיוא זיולב ,ךימ גידנעבעיל טינ ,טעוװ רע

 -נעזיוט ,רעגרע סָאד ךָאד זיא ןַאד -- ןייז טינ טעוװ שניוו ךיא סָאװ סָאד ןוא ,ךיל

 זיא סָאד ןוא ! םונהיג --- ךָאד זיא סָאד ! טייקזייב ןייז רעדייא רעגרע ?הָאמ רעד

 טרָאד ,עבעיל ךיז טגידנע סע ואוו ןוא .טינ גנַאל ןיוש ךימ טבעיל רע .טציא סע

 ,רָאג גרעב סעּפע .טינ רָאג ךיא ןעק ןעסַאג עגיזָאד איד ...ססַאה ןָא ךיז טביוה

 ...ןעשנעמ ,ןעשנעמ ץלַא רעזייה איד ןיא ןוא ...רעזייה ,רעזייה ,רעזייה ץלַא ןוא

 ,וכ .ןעטייווצ םעד רענייא ןעסַאה עלַא ייז ןוא ,רועיש ַצ ןהֶא ,ןענייז ייז ?עיפ איו

 רקילג ןייז ןענָאק לָאז ךיא.םוא ?ליוװ ךיא סָאװ ,סעּפע ךיז רַאפ ןעטכַארטוצ ךימָאֿל

 טיג שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ; טג ַא םוקעב ךיא זַא ,ןענָאז רימָאל ,ונ ,דיכ

 " .ןיקסנָארוו רַאפ הנותח בָאה ךיא ןוא ,ןאשזאירעס קעוַא ריפ

 דלַאב איז טָאה ,שטיװָארדנַאסקעלַא ײסקעלַא ןענעוו ךיז גידנענָאמרעד |

 טימ גידעבעל ױזַא םהיא טלעטשעגרָאפ ךיז טייקרהָאלק רעכילנהעוועגנוא טימ |

 ,רנעה עסייוו איד ףיוא ןרעדָא עיולב ,ןעגיוא ענעשַאלרעפ עזָאלבעל ,עכייוו ענייז

 טָאה רהיא ןוא ,רעגניפ איד ןעקאנק ןוא רעטרעוו איד טקערָאק ןעדיירסיורא ןייז

 "נָאר ןייז לעװ ןוא ,טנ ַא ןעמוקעב לעװ ךיא ,ונ, .סיוטשבא ןופ טלעסיורטעגבָא

 ,ױזַא ןעקוק וצ רימ ףיוא ןערעהפיוא יטיק טעוװ ?ןייז טעוו עשז-סָאװ .יורפ סיקס

 ןעגערפ ןערעהפיוא ועד טעוװ אשזאירעס ןוא .ןיינ ? טקוקעג טנייה טָאה איז איוו
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 ןָאק ?היפעג םעיינ ט ראפ סָאװ ןוא ? ןענַאמ ייווצ עניימ ןעגעוו ןעטכַארט רעדָא
 -נעדייר טינ ןיוש ,ךילגעמ ןעד זיא ? ןיקסנָארוװ ןוא רימ ןעשיווצ ןעטכַארטוצ ךיא
 ךיז איז טָאה !  ןיינ ןוא ןיינ ? םירוסי ןהִא תוחּפה לכל ןעבעל רונ ,קילג ןופ גיד

 ןיילא ןעבעל סָאד ! ףילגעמנוא , : לעפייווצ ןעטסעדנימ םעד ןהִא טרעפטנעעג טציא
 ןעכַאמרעכוא ןוא .ךימ -- רע ןוא ,ךילקילגנוא םהיא ךַאמ ךיא ןוא ,זנוא טדיישוצ |

 -ַאוועג טכאמעג ןייש ןענייז סעבָארּפ עלַא .םהיא יא ךימ יא ךילנעמנוא ךָאד זיא
 איז .דניק ַא טימ עקנימערא ןַא ,אי .,,טפיורשעגבָא ךיז טָאה לעפיירש א ;ןער
 טרעדיײלשעגניירַא טינ עלַא רימ ןעד ןענייז .תונמחר ַא זיא רהיא ףיוא זַא ,טניימ

 םוראד ןוא ,ןעטייווצ םעד רענייא ןעסַאה וצ ידכ ,םעד בעילוצ רונ טלעוו רעד ןיא
 ---'? אשואירעס .ןעכַאל ייז -- ןעהעג ןעטסיזַאנמיג ? ערעדנַא ןוא ךיז ןענינייּפ
 -עג םהיא בָאה ךיא זַא טנייסעג ךיוא ךיא בָאה טָא, .טנָאטרעד ףךיז איז טָאה
 ןוא .םהיא וצ טייקכילטרעצ רענעגייא ןיימ ןופ ןרעוו ןעמונוצ געלפ ןוא ,טבעיל
 בָאה ןוא עבעיל רעדנַא ןַא ףיוא ןעטיברעפ םהיא בָאה ,םהיא ןהֶא טבעלעג בָאה

 -עירפעב ךיז בָאה ךיא איוו גנאל ױזַא גנולטקעווסיוא רעד ףיוא טנַאלקעב טינ ךיז
 טָאה איז ןעוו ,סיוטשנא ןַא טלהיפרעד טציא טָאה איז ."עבעיל רענעי טימ טגיר
 טָאה איז רעכלעוו טימ ,טייקרהָאלק איד ןוא .עבעיל רענעי ןעגעוו טנַאמרעד ךיז
 איז טָאה ,ןעשנעמ עלַא ןופ ןעבעל סָאד יא ,ןעבעל רהיא יא ,ןעהעזעג סעלַא טציא
 רעד ןוא ,רעשטוק רעד רָאדָאיפ ןוא ,רטָאיּפ זיא ױזַא ,ךיא ןיב ױזַא , ,טהערפרעד
 ,ַאגלָאװ רעד ייב טרָאד ןענהָאוװ עכלעוו ,ןעשנעמ ענעי עלַא ןוא ,ץעּפוק רעניזָא
 ,"רעמיא ןוא ,םוטעמוא ןוא ןעמַאלקער עניזָאד איד טימ ןעחיצוצ ?יוו ןעמ ןיהואוו
 םעד ןופ ןינב ןעגירדינ םעד וצ ןערהָאפעגוצ ןיוש זיא איז ןעוו טכַארטעג איז טָאה

 -נהַאב איד ןעפָאלענוצ ןענייז ןעגענטנא רהיא ןעוו ןוא לאזקאוו םענדאראגעשזינ
 .עטנעידעב

 נערט א טָאה -- ? עקוואלאריבא ןייק ,ןעלהעפַאב רהיא טעוװ ןיהואוו --
 | .רטָאיּפ ןהָאטעג

 איז ןוא ,טרהָאפ איז סָאװ ךָאנ ןוא ןיהואוו ןעסעגרַאפ ןיטולחל טָאה איז
 | .ענַארפ איד ןהעטשרַאפ טנָאקעג םיוק טָאה

 ,רלעג טימ רעטסייט םעד גידנעגנַאלרעד ,טגָאזעג םהיא איז טָאה -- אי --
 -ענסױרַא איז זיא ,שאט-עזייר ןעטיור ,םעניילק םעד דנַאה ןיא גידנעמהענ ןוא
 ,עקסאילאק ןופ ןעניטש

 איז טָאה ,ססַאלק ןעטשרע ןופ לָאז םוצ עכַאמ רעד ןעשיווצ גידנעהעג |
 -ָאה רעדיוו ןוא .עגַאל רחיא ןופ ןעטייהלעצנייא עלַא ךיז טרעניארע זייווכעלסיב
 ןעדנואוו איד טצרעמשוצ ,גנולפייווצרעפ זייוועלייוו ןוא גנונעפָאה זייוועלייוו ,ןעב
 -רַאװ ןוא .לַאז ןיא ןַאװיד םעד ףיוא גידנעציז .ץרַאה טרעטַאמעגסיוא רהיא ןופ
 ןוא עדנעמוקניירא איד ףיוא טקוקעג גנולקעבא טימ איז טָאה ,גוצ ן'פיוא גידנעט

 רעד ףיוא ןעמוקנָא טעוװ איז איוו םעד ןעגעוו טכַארטעג טָאה ןוא עדנעהעגסיורא
 םהיא טעוװ איז סָאװ ןוא עלעטעצ ַא ןעביירשנַא םהיא טעװ ןוא ,עיצנַאטס
 טציא ךיז טנַאלקעב רע איו טלעטשענרַאפ רהיא ךיז טָאה ךָאנרעד ; ןעביירש
 ןיא ןעמוקניירא גנולצולּפ טעוו איז איוו ןוא ענַאל ןייז ףיוא רעטומ רעד רַאפ
 .סָאד איוו טכַארטעג רעדיוו איז טָאה ןַאד .ןעגָאז םהיא טעװ איז סָאװ ןוא רעמיצ

 ָּו
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 ןוא םהיא טבעיל איז ךילנייּפ איוו ןוא ןייז ךילקילג ךָאנ טנַאקעג טלָאװ ןעבעל
 | .ץרַאה רהיא טּפאלק סֶע ךילקערש איוו ןוא ,םהיא טסַאה
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 ןעגנאנענייברעפ ןענייז סע ,לעקעלנילַאנניפ רעד טרעהרעד ךיז טָאה סע |

 טלייאעג ךיז טכוד ךיז ןעבָאה ייז ; עכערפ ,ןעטייקסואימ ,ןעררעה עגנוי עכילטע
 ךיוא ;ןעכַאמ ייז קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ ךיז טקוקעגמורַא ןעגעווטסעד ןופ ןוא

 ןייז טימ ,ןעטעלביטש ןוא עערוויל ןייז ןיא לָאז ן'כרוד ןעגנַאגעגכרוד זיא רטָאיּפ
 םוצ ןעטיילנעב וצ םוא ןעגנַאנעגוצ רהיא וצ זיא רע .םינּפ ןעשידרעפ ,ןעּפמעט
 -רעפ זיא איז ןעוו ,ןערָאװעג ןעגיוושנא ןענייז רענעמ עגידלעמוט איד ,ןָאגאוו

 ןעטייווצ םעד טָאה רענייא ןוא ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ייז ייברעפ ןעגנַאגעגיײב
 ןיא איז .סעניצומש סעּפע סיוועג ,טייהרעליטש רעיוא ןיא טסַארעגנייא סעּפע
 טצעזעגקעװוַא ןיילַא ך'ז טָאה ןוא ןיײרַא זיא ,לעּפערט ןעכיוה םעד ףיוא ףיורא
 ןעועג לָאמַא זיא רעכלעוו ,ןַאװיד ןעטקעלפרַאפ ןעכייוו םעד ףיוא יעּפוק ןיא

 -ַאו ןופ רעטסנעפ ןעבעל גידנעהעטש ,לעכיימש ןעמוד ַא טימ טָאה רטָאיּפ .סייוו
 ; רעישבא ןופ ןעכייצ סלַא ךעלדניילאנ איד טימ טוה ןייז ןהָאטענ ביוה ַא ,ןָאג
 ,עמַאד עסואימ ַא .ּפאלק ַא טימ רהיט איד טכַאמרעפ טָאה רָאטקודנַאק רעכערפ רעד

 יורפ עגיזָאד איד ןרָאטעגסױא ןעקנַאדעג איד ןיא טָאה ַאננַא) רונרויט א טימ

 -טינ ןעבָאה עכלעוו ,ךעלעדיימ ןוא (זיא איז סואימ איו ןעקָארשעגבָא ךיז טָאה ןוא
 ,עמרָאפטַאלט רעד ףיוא ןעטנוא ןעפַאלעגכרוד ןענייז ,טכַאלעג ךילריטַאנ

 טָאה -- !עטנאט ,והיא ייב זיא סעֶלַא ,אנוועיערדנַא אנירעטַאק ייב ---

 .ןעירשעג ךעלעדיימ איד ןופ ענייא
 -ירג טכַאמ ןוא טלעּפירקרעפ ךיוא ןיוש זיא איז ןוא עלעדיימ א ךָאנ,

 -עג ןוא ןעביוהעגפיוא לענש ךיז טָאה איז .ַאננַא ןהָאטעג טכַארט ַא טָאה ,"ןעסַאמ
 ַא .ןעהעז וצ טינ םענייק םוא זָאגַאװ ןעטסוּפ ןופ טייז רעדנַא רעד ףיוא ךיז טצעז
 ןעבָאה סע עכלעוו רעטנוא ןופ ,לעטיה א ןיא רעיוּפ רעטלעּפירקוצ ,רעטרימשראפ

 .-סנעפ םעד ייברעפ ןעגנַאגעגייברעפ זיא ,ראָאה עטלעדוקוצ ענייז טקעטשעגסױרַא

 -ער איד וצ ץלַא ךיז גידנעניובנָא ,ןעסעזעג טציא זיא איז ןעכלעוו ןעבעל רעט
 טָאה ",רעױּפ ןעסואימ זעגיזָאד םעד ןיא זיא סעטנַאקעב סעּפע, .ןָאגַאװ ןופ רעד

 גידנערעטיצ ,איז טָאה םולח רהיא ךיז גידנענַאמרעד ןוא .ןהָאטעג טכַארט ַא איז

 רעדנַא ןופ רהיט רעד וצ ןעגנַאנעגוצ זיא ןוא ןענַאד ןופ ןעטָארטעגבָא ,קערש ןופ

 גידנעזָאלניירַא ,רהיט איד ןהָאטעג ןעפע ןַא טָאה רָאטקודנָאק רעד .ןָאגַאװ גערב
 .יורפ ַא טימ ןַאמ ַא

 ? ןהעגסרַא טליוו רהיא ---
 ענעמוקעגניירַא איד ןוא רָאטקודנָאק רעד .טרעפטנעעג טינ טָאה ַאננַא

 ךיז טָאה איז .םינּפ רהיא ןופ קערש םעד רעיילש ןרעטנוא טקרעמעב טינ ןעבָאה
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 וצ ןעביולרע םהיא איז טעװ וצ ,ןהָאטעג גערפ ַא טָאה ןַאמ רעד .דנעסױטשבַא ןעהעזענסיוא רהיא ןעבָאה יורפ איד יא ןַאס רעד יא ,ערייב ,ריילק רהיא טקוק - -עב ,ןעטלַאהעב ?הָאװבָא ,םַאזקרעמפיוא טָאה ןוא רהיא ןעגעקטנַא טצעזעגקעוװוַא ךיז טָאה ?'רָאאּפ סָאד .טצעזעג ךיז טָאה ןוא לעקניוו רהיא ןיא קירוצ םרהעקעגמוא
 וצ ראג ,ןערעכיור בעילוצ םינ טגערפעג סָאד טָאה רע זַא גיטנעק ןוא ; ןערעכיור
 טָאה שינביולרע רהיא ןעמוקעב טָאה רע ןעוו ,ךערּפשעג ַא רהיא טימ ןערהיפרעפ
 ,ךיז גידנעריקסַאמ טדערעג ןעבָאה יורפ ןוא ןַאמ .ןערעכיור סלַא רהעמ ןעדייר .ףךיז טליוו םהיא זַא גידנערעלקרע ,זיוצנַארפ ףיוא יורפ ןייז טימ טדערוצ ךיז רע
 זייא ןעסַאה ייז איו ןוא ןעטייווצ םעד רענייא ןעסערעד ןעבָאה ייז איו ,ןעהעזעג רהָאלק טָאה ַאננַא .ןערעה לָאז איז ידכ זיולב ןעכַאז עטסוּפ ןופ טדערעג ןעבָאה
 ןופ סױטשבַא ןַא ןעלהיפ וצ םינ ךילנעמנוא ןעוועג זיא סע ןוא .ןעטייווצ םעד רעג
 | .םיאורב עסואימ עגיזָאד איד

 טנערעגפיוא ךילצרעמש איז טָאה רעטכעלעג סָאד זַא ,ךיז ןעהערפ וצ סָאװ ןופ טינ ךאז ןייק ןוא ךיז ןעהערפ וצ סָאװ טינ רענייק טָאה ָאד זַא רהָאלק ױזַא ןעוו -עג ןיא ץ'ַאננַא ראפ .רעטכעלעג ןוא יירשעג ,לעמוט ַא ,שזַאנַאב ןעגיילרעביא ןופ יײרעּפַאלק ַא םעד ךָאנ ךיילנ ןוא טרעהרעד ךיז טָאה גנולק רעטייווצ רעד
 -דנע .ןערעה וצ טינ רָאנ ,ןערעיוא איד ןעּפָאטשרעפ וצ איוו טלהיפעג טָאה איז ןוא
 טנַאסערעטניא ןעוועג טלָאװ סע, .ט'םלצ'עגרעביא ךיז טָאה ןַאמ רעד ןוא סיוארָאפ ןהָאטעג סיר ַא ךיז טָאה טייק איד ,לעסעק-ףּפמַאד ןופ ןעשזוה סָאד ,ףױפדלַאנ -גיס רעד טרעהרעד ךיז טָאה סע ,ןהָאטעג גנולק א לחָאמ ןעטירד םוצ טָאה ךיל
 -ארטענייברעפ ןעסעזעג זיא ַאננַא עכלעוו ןיא ,ןאגַאװ רעד טָאה ,סעטלער ןענערב איד ףיוא גידנערעטיצפיוא גיסעמכיילג .קירוצ ףיוא טשטילגעג ךיו ןעטלָאװ ייז איוו ױזַא ןעהעזענסיוא ןעבָאה עכלעוו ,עמרָאפטַאלּפ ןופ ןעשנעמ איד ףיוא רעט -םנעפ ןיא עמַאד רעד ייברעפ טקוקעג טָאה איז .עטזייבוצ ַא םהיא ףיֹוא גידנעקוק ,ַאננַא ןהָאטעג טכַארט ַא סָאה ,"טימרעד רע טניימ סָאװ ,םהיא ןהָאט וצ נערפ ַא
 -ַאװ ערעדנא ייברעפ ,דנאוו עטרעיומעג א ייברעפ ,עמרָאפטַאלּפ ייברעפ ךיז ןעג
 -עג גנולק ןעטכייל א טימ ,רעטאגג ןוא רעגיסילפ ץלא ןעבָאה רעדער יד ;סענָאג
 טלעיּפשוצ ךיז טָאה לעטניוװ רעד ןוא ,ןנוז רעגיטכאנראפ רעד ןופ טייקגיטכיל רעל -עה רעד ןופ ןערָאװעג ןעטכיולעב זיא רעטכנעפ סָאד ;סעסלער יד רעביא ןעגנולק
 םינכש ערהיא ןענעוו ןעסענרעפ טָאה ַאננַא .רעטסנעפ ןופ לעגנַאהרָאפ רעד טימ
 ןיא גידנעמעהטַאניירט ,ןערהָאפ ם'ןופ טגיוװעג םכייל גידנעייז ןוא ןָאנַאװ ןיא
 .ןעטכַארט ןעביוהעגנָא רעדיוו איז טָאה ,טפול עשירפ איד ךיז

 זַא ,קנַארעג םעד ייב ,אי !טלעטשעגּפָא ךיז ךיא בָאה סָאװ ייב ,אי,
 לָאז ןעבעל סָאד רעכלעוו ןיא ,עגַאל ןייק ןעטכַארטוצ טנָאקעג טינ טלָאװ ךיא
 -ןקוצבָא ידכ ןערָאװעג ןעפַאשעב ןענייז עלַא רימ זַא ;שינעמוקבָא ןַא ןייז טינ
 -טימ סיוא ןעטכַארט רימ ןוא סָאד ןעסייוו עלַא רימ ןוא ,ךיז ןערעטַאמ וצ ,ןעמ
 סָאװ ,תמא םעד ךָאד טהעזרעד ןעמ ןעוו ןוא .ןערַאנוצבָא ןיילַא ךיז איוו ,ןעל
 "? ןעכַאמ ןעמ ןָאק

 ףיוא ןהָאטעג גָאז ַא טָאה -- םהיא טגיהורנואעב סָאװ סָאד ןופ ןערעוו רוטּפ ןענָאק לָאז רע ,לכש ןערָאװעג ןעבעגעג ןעשנעמ םעד זיא ףיורעד---
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 רוצ ַא םינּפַא ,ךַארּפש רהיא םימ ; ןעסַאמירג גידנעכַאמ ,עמַאד איד זיוצנַארפ
 .עזַארפ רהיא ןופ ענעדעירפ

 -ענ ס'ַאננַא ףיוא רעפטנע ןַא איו ןעוועג ןענייז רעטרעוו עגיזַאד איד
 : .קנַאד

 -עיו ךיז ראפ סָאה ',זנוא טגיהורנואעב סָאוו ,סָאד ןופ ןערעוו רוטּפ,
 רעד ףיוא ןוא ןַאמ ןעגיקַאב-טיור םעד ףיוא גידנהָאט קוק ַא ןוא .ַאננַא טלָאהרער
 ךיז טנעכער יורפ עכילקניירק איד זַא ,ןענַאטשרעּפ איז טָאה ,יורפ רערַאד
 . טציטש ןוא איז סרַאנ ןַאמ רעד זַא ןוא רעמיצנעיורפ ענענַאטשרעפ-טינ ַא ראפ

 -עג רעייז ןעהעזעג איוו טָאה ַאננַא .ךיז ןעגעװ גנוניימ רהיא ןיא רעטנוא איז
 איד ייז ףיוא גידנעגָארטרעביא ,המשנ רעייז ןופ ךאלעקניוו עֶלַא ןוא עטכיש
 ןיירעד רעבָא .סעֶלַא טציא ןעהעזעג טָאה איז עכלעוו טימ ,טייקגיטכיל עלעה
 -עג ערהיא טצעזעגטרַאפ טָאה איז ןוא ,ןעוועג טינ סעטנַאסערעטניא ןייק זיא
 .ןעקנַאד

 -ָאװעג ןעבענעג ןיא ףיורעד ןוא ,רהעז ךײס טגיהורנואעב סָאד ,אי;
 -סָאװ ראפ .ןערעוו רוטּפ ףרַאד ןעמ סע טכייה ; ןערעוו וצ רוטּפ לכש רעד ןער

 ,ןעקוק ֹוצ סָאװ ףיוא ָאטינ רחעמ זיא סע ןעוו ,טכיל סָאד ןעשעלרעפ טינ עשז

 ןיא סָאװ ראפ ?אאיו רעבָא ?סעלַא סָאד ףיוא ןעקוק וצ ּפָא טלעקע סע ןעוו
 / טייל עגנוי איד ,טרָאד ייז ןעיירש סָאװ ראפ ? ןעפַאלעגכרוד רָאטקודנָאק רעד

 ךאו ןייק זיא סע ? ייז ןעכאל סָאװ וצ ? ייז ןעדייר סָאװ וצ ? ןַאגַאװ םענעי ןיא
 "...!טכעלש סעֶלַא ,יײרערַאנ סעלַא ,שלַאפ סעֶלַא זיא'ס ,תמא טינ

 ?נאגעגסױורַא ַאננַא זיא ,ןָאיצַאטס רעד וצ ןעגנאגעגוצ זיא גוצ רעד ןעוו |
 ץלַא ןעטלַאהעג ךיז טָאה ןוא ןערישזַאסַאּפ ערעדנַא עסַאמ רעד טימ ןעמַאזוצ ןענ
 רעד ףיוא טלעטשענבָא ךיז טָאה איז ;עטעטסעּפרַאפ ןופ איוו ,ייז ןופ טייז א ןָא
 וצ ןעמוקעג רעהַא זיא איז סָאװ ךָאנ ,ךיז ןענהָאמרעד וצ גידנעכוז ,םרָאפטַאלּפ

 טָאה רהיא רַאפ סָאװ סעֶלַא ,ןָאהט וצ ןעניז ןיא טָאה איז סָאװ ןוא ןערהָאפ

 ,ןעקניידַאב וצ ןעוועג רעווש ױזַא טציא זיא ,ךילנעמ סלַא ןעהעזעגסיוא רעהירפ

 ,ןעשנעמ עטפאהלקע עגיזָאד איד ןופ עקַאמ רעדנעשיור איד רעביא סנרעדנַאזעב
 וצ ןעפָאלענוצ עטנעידעב-ןהַאכ ןענייז סָאד .טינ הור ןייק רהיא ןעביג עכלעווו
 טקוקעגוצ ךעלטייל עגנוי ןעבָאה סָאד ;גנונעידעב רעייז גידנעגיילרָאפ רהיא
 ןופ רעטערב איד ףיוא סלעפָאנק ערעייז טימ גידנעּפַאלקרעטנוא ,רהיא וצ ךיז
 .טאהעג טָאה איז ןַא ,ךיז גידנענהָאמרעד .ךיוה גידנעדייר ןוא עמרָאפטַאלּפ
 איז טָאה ,ןייז טינ רעפטנע ןייק טעוװ סע ֿביוא ,רעטייוו ןערהָאפ ֹוצ ןענניז ןיא'
 יצ ,ןָאהטעג גערפ ַא טָאה ןוא עטנעידעב-ןהַאב איד ןופ םענייא טלעטשעגבָא
 ףארג ֹוצ עלעטעצ ַא טימ רעשטוק ַא עיצנַאטס רעד ףיוא טינ ָאד ךיז טניפענ
 .יקסנָארוי

 וצ זיא עטַײלךהַאב איד טימ טדערעג טָאה איז סָאװ טייצ רעד ןיא 0
 ןיא ,רערעטנומ ַַא ,רעטיה ַא ,אליאכימ רעשטוק רעד ןעמוקעגרעטנוא רהיא
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 רעטוג ַא זיא רע סָאװ םינּפַא ,רעצלָאטש ַא ,עקוואידדאּפ רעיולב רעיינ לעגָאּפש ןייז

 טָאה איז .לעפעירב א טגנאלרעד ןוא ןעפָאלענוצ רחיא וצ זיא רע ןוא ,חילש

 "רעביא טָאה איז רעדייא ְּךָאנ טקירדרעפ רהיֵא טָאה ץרַאה סָאד ןוא טנעפעע;
 | = ןעועלעג

 ןעפַארטעג טינ ךימ טָאה לעטעצ סָאד סָאװ ,רהעז ךימ טסירדרעפ סע;
 טָאה ,"רעגייז ַא ןהעצ ןעמוק לעװ ךיא ,רעהַא ןערהָאפעג ןיב ךיא רעדייא

 | .לענש ףיוא ןעבירשעג יקסנָארֹוי
 ןערעטיב א טימ טגָאזעג ךיז איז טָאה "!טרַאוװרע סָאד בָאה ךיא !יוזַא,

 | ,לעביימש

 רהעק א טנַאועג ליטש איז טָאה -- םייה א ןערהַאפ טסנָאק ,טוג --
 עלענש סָאד םוראוו ,ליטש טנָאזעג סָאד טָאה איז .ן'אליאכימ וצ ךיז גיד'ןהָאט

 טינ ךיז לע ךיא ,ןיינ, .םעהטַא רהיא טרעטשעג טָאה ץראה רהיא ןופ ןעּפַאלק
 טימ ךיז גידנעדנעוו ,ןָאהטעג טכארט ַא איז טָאה ,"ריד ןופ ןייז טגינייּפעג ןעזָאל
 טגניווצ רעכלעוו ,םענעי וצ רונ ,ןיילַא ךיז וצ טינ ,םהיא וצ טינ קָאנושַארטס ַא
 ייברעפ םרָאפטאלּפ רעד רעביא ןעגנאגעגקעווַא זיא איז ןוא ,ךיז ןרעטַאמ וצ איז

 | ,ןָאיצַאטכ
 ,עמראפטאלּפ רעד ףיוא טריצַאּפש ןעבָאה עכלעוו ,ןעטסנעיד ייווצ

 סעּפע גידנעכַאמ ,רהיא ףיוא גידנעקוק ,רעטניהַא ּפעק איד טגיובעגנָא ןעבָאה

 גנוניימ א טגָאזעג ייז ןעבָאה ,"עטכע  :םויטפָאק רהיא ןעגעוו גנוקרעמעב ַא

 !עבָאה טייל עגנוי איד ,דיילק רהיא טצוּפעב ןעבָאה סָאװ ,ןעציּפש איד ןעגעוו
 ןוא םינּפ ןיא רהיא טקוקענניירַא רעדיוו ןעבָאה ייז .ןעזָאלעג הורוצ םינ איז
 "יז ןוא ,עמיטש עכילריטַאנ ןייק טינ טימ טכאלעג טפאהסַאּפש סעּפע ןעבָאה
 ,גירנעהנייברעפ ,טָאה ןָאיצַאטס רעד ןופ קינלַאשטַאנ רעד .ןעגנאגעגייברעפ ןענ

 טפיוקרעפ סָאװ ,לעגניא ַא .גוצ ן'טימ איז טרהָאפ וצ ןָאהטעג גערפ ַא רהיא
 ךיא לָאז ואוו ,טָאנ ןיימ , .ןעגיוא איד ןעמונעגבָארַא טינ רהיא ןופ טָאה ,סַאווק

 ףיוא רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא גידנעהעג טכארטעג איז טָאה "?ןהָאט ןיהַא ךיז
 עבלעוו רעדניק ןוא ןעמַאד .טלעטשעגבא ךיז איז טָאה קע םייב .םרָאפטאלּפ רעד
 טדערעג ךיוח ןעבָאה עכלעוו ןוא ןעלירב ןיא ןעררעה ַא ןענגעגעב ןעמוקעג ןענייז

 טָאה איז ןעוו ,רהיא וצ ךיז גידנעקוקוצ ןערָאװעג ןעגיושנַא ןענייז ,טכאלעג ןֹוא

 ןוא טירט ערעלענש ןעלעטש ןעביוהעגנָא טָאה איז .ייז טימ טכיילגעגסיוא ךיו
 -נוא זיא גוצ-טכארפ א .םרָאפטאלּפ ןופ גערב עמַאס םוצ ייז ןופ ןעגנַאגעגבָא זיא
 טָאה רהיא ןוא ןעלסיורט וצ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה םרָאפטאלּפ איד .ןעמוקעגרעט
 | .רעדיוו טרהָאפ איז ןַא ,ןעזיוועגסיוא ךיז

 -רעד ןיא סָאװ ,ןַאמ םעד ןעגעוו טנהָאמרעד ךיז איז טָאה גנילצולפ ןוא
  טימ סינגעגעב רעטשרע רהיא ןופ גָאט םעד ןיא גוצ ַא ןופ ןערָאװעג טע'גרה
 *בייל ,עניטסַאה טימ .ןהָאט ףרַאד איז סָאװ ןענאטשרעפ טָאה איז ןוא ןיקסנָארוו
 עכלעוו ,םרָאפטאלּפ ןופ ךעלּפערט איד בָארַא ןעננאגעגבָארַא איז זיא טירט עט
 ךיז טָאה ןוא סעסלער איד וצ עּפמוּפ-ףּפמַאד-רעסַאוו רעד ןופ טרהיפענ ןעבָאה
 זָאהטעג קוק א טָאה איז .ייברעפ ןעגנאגעג ןיא סָאװ ,גוצ ןעבעל טלעטשעגבא
 -ייק ןוא ןעפיורש איד ףיוא ,סענָאגַאװ איד ןופ לייהט ןעטשרעטנוא םעד ףיוא
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 ןעבָאה סָאװ ,ןָאנַאװ ןעטשרע םעד ןופ רעדער ענרעזייא עכיוה איד ףיוא ןוא ןעט
 סָאמ איד ןָאהטעג ּפַאכ א גיוא רעד טימ טָאה ןוא רהיא ייברעפ טלעקייקעג ךיז
 איד ןעמיטשעב וצ טכוזענ ןוא רעדער עטשרעטניה ןוא עטסרעדָאפ איד ןעשיווצ

 ,רהיא ןעגעג טארוקַא ןייז םעוו ןעטימ רעד ןעוו ,טונימ
 ףיוא ןאגאוו ןופ ןעטַאש ןיא גידנעקוק ,טגָאזעג ךיז איז טָאה -- !ןיהַא,

 ןענייז ןעלאּפש איד ןעכלעו טימ ,ביוטשדןעעליוק טימ דמאז ןעטשימוצ םעד

 ןעפַארטשעב םהיא לעװ ךיא ןוא ,ןעטימ עמַאס ןפיוא ,ןיהַא --- ןעטָאשרעפ ןעוועג

 ."ךיז ןופ ןוא ןעמעלַא ןופ ןערעוו טיירפעב ןיילַא לע ןוא
 ,ןָאגאו ןעטשרע ןופ ןעטימ ן'רעטנוא ןהָאט לַאפ ַא טלעוועג טָאה איז

 ,לעשעט-עזייר רעטיוה רעד רעבָא ;רהיא טימ טכיילגעגסיוא טציא ךיז טָאה סָאװ
 ןוא ,ןעטלַאהרעפ איז טָאה ,דנאה ןופ ןעמהענבָארַא ןעמונעג טָאה איז ןעכלעוו

 ףיוא ןטרַאװ ףרַאד ןעמ .ייברעפ זיא ןעטימ רעד :טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא סע
 -עג רעבלעזרעד טּפאכעגנָא טנעמָאמ םעד ןיא טָאה רהיא .ןָאגַאװ ןעדנעגלָאפ םעד

 ,ךיז גידנעדָאב ,רעסַאװ ןיא ןהעגניירַא ןעביילק ךיז טגעלפ איז ןעוו איוו ,להיפ !
 טָאה ךיז ן'םלצ ןופ גנוגעוועב עטנהעוועג איד .ט'םלצ'עגרעביא ךיז טָאה איז ןוא

 "רע עשלעדיימ ןוא עשרעדניק ןופ עהייר עצנַאנ ַא ןעפורעגסױרַא המשנ רהיא ןיא
 סעלַא רהיא רַאפ טָאה רעכלעוו ,ךשח רעד ךיז טָאה גנילצולּפ ןוא ,ןעגנורניא
 טימ ןעבעל סָאד ןענעישרע רהיא רַאפ זיא ענר ַא ףיוא ןוא ,ןעסירוצ ,טקעדרַאפ
 איד טָאה איז רעבָא .טייהנעגנַאגרעפ רהיא ןופ ןעדיירפ עגיטכיל ענייז עלַא

 ןעדנעגלָאפ ןעדנעמוקרעטנוא םעד ןופ רעדער איד ןופ ןעמונעגבָארַא טינ ןעגיוא
 טָאה רעדער איד ןעשיווצ ןעטימ רעד סָאװ ,טנעמָאמ םעד ןיא טארוקַא ןוא ,ןָאגַאװ
 שַאט-עוייר ןעטיור םעד טרעדיילשעגבָא איז טָאה ,טכיילנעגסיוא רהיא טימ דךיז
 {'רעטנוא ןָאהטעג לַאפ ַא איז טָאה ,ןעלסקַא איד ןיא ּפָאק םעד נידנעהיצנייא ןוא

 רעטכייל ַא טימ עינק איד ףיוא ןעזָאלעגבָארַא ךיז טָאה ןוא ,דנעה איד ףיוא ןָאגַאװ

 ןעבלעומעד ןיא ןוא ,ןהעטשפיוא קירוצ דלַאב ןעלעוו טלָאװ איז איוו ,גנוגעוועכ

 ? ךיא ןיב ואוו , .סָאד איז טוהט סָאוװ ,ןָאהטעג רעדיוש ַא איז טָאה טנעמָאמ
 . ךיז ןעפרַאװבָא ,ןָאהט ביוה ַא טלעוועג ךיז טָאה איז "?סָאװ וצ ?ךיא והט סָאװ
 ַא ןעבעגעג רהיא טָאה סעניד'ארומ ,סערעייהעגנוא סעּפע רעבָא ,קירוצ ףיוא

 עהייצרעפ ,טָאג ןיימ , .עציילּפ רעד רַאפ איז ןָאהטעג סיר ַא ןוא ּפָאק ןיא סיוטש |
 ,ךילגעמנוא זיא ןעפּפמעק זַא גידנעלהיפ ,טדערענסױרַא איז טָאה "!סעלַא רימ
 ,טכיל סָאד ןוא .ןעזייא ן'רעביא טייבראעג טָאה ,סעּפע גידנעלמרומ ,רעױּפ םעד
 -שלַאפ ,הורנוא טימ לופ ךוב םעד ןעזעל וצ טכאמעג גיטכיל רהיא רַאפ טָאה סָאװ
 סלא ןייש ןערעלעה טימ ךָאנ טמאלפעגפיוא טָאה ,טייקזייב ןוא םירוסי ,טייק

 ןעוועג רעהירפ זיא סָאװ ,סָאד סעלַא ןעטכיולעב רהיא רַאפ טָאה ןוא זיא סע ןעוו

 . ןעלקנוד ןעביוהעגנָא טָאה ,יירעקַאנק ַא טימ ןָאהטעג רעקַאלפ ַא טָאה ,ךשח יא
 .ןערָאװעג ןעשַאלרעפ רעמיא ףיוא זיא ןוא ךיז
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 .לייהט רעטכַא

1 

 ןעסייה ןופ ןעטימ ןיא ןעוועג ןיוש זיא םע .רעבירַא ןענייז םישדח ייווצ
 -הָאפוצסױרַא ןעבילקעג טציא טשרע ךיז טָאה שטיווָאנאוויא יינרעס ןוא ,רעמיז

 | ,אווקסָאמ ןופ ןעד
 טייצ רעד ראפ ןעמוקעגנרָאפ ןענייז ןעבעל סעשטיווָאנאוויא יינרעס ןיא

 .ןעכלעוו ףיוא ,קרעוװ ןייז איוו ,טייצ רחָאי א ןיוש .ןעגנוריסַאּפ ענעגייא ענייז
 -כַאבָאעב א ןעמאנ םעד רעטנוא ןענעישרע זיא רהֶאי סקעז טייבראעג טָאה רע
 ןיא ןוא אּפָארייא ןיא טַאַאטש ןופ ןעמרָאפ ןוא תודוסי איד ןעגעוו ךוזרעפ-סגנוט

 ן | .דנאלסור

 ירַא סלַא ןענעישרע רעהירפ ןיוש ןענייז קרעוו ם'ןופ ןעלייהט עגינייא
 ןעשנעמ רַאפ םהיא ןופ ןערָאװעג ןעזעלעגרָאפ ןענייז ןוא ןעלַאנרושז ןיא ןעלקיט

 דַאז עיינ גידנעטשלַאפ א ןייז טנַאקעג טינ ןעבָאה ייז ןזַא ױזַא ,זיירק ןייז ןופ
 ךוב סָאד זַא טרַאװרע שטיװָאנַאװיא ייגרעס טָאה ְךָאד רעבָא } םוקילבוּפ ן'ראפ
 ןַא טינ ביוא ןוא טפַאשלעזעג רעד ףיוא קורדנייא ןעטסנרע ןַא ןעכַאמ טעוו

 ןיא םשור ןעקרַאטש א סלַאפנעדעי ,טפַאשנעסיו רעד ןיא שינערהעקרעביא

 .טלעווסטפַאשנעסיוװ רעד

 -עג סינ ןיא סע ןוא יירד ,ייווצ ,ךָאו ַא ןעננַאגעגרעבירַא רעבָא ןיא סע
 עטרהעלעג ןוא ןעטסילַאיצעּפס ,דניירפ-עטוג ענייז .קורדנייא ןייק ןעקרעמ וצ ןעוו
 ןעגעוו טרָאװ א טדעררַאפ טייקכילפעה סיוא םינּפַא -- לָאמ סעכנַאמ ןעבָאה
 - .סרעוו ןייז טימ טריסערעטניא טינ רָאנ ךיז רעבָא ןעבָאה ענירעביא איד .ךוב םעד

 -עג טינ טרָאװ ןייק טָאנָאמ ַא ןופ טייצ רעד רַאפ ךיוא זיא רוטַארעטיל רעד ןיא
 .םעד ןעגעוו ןערָאװעג טגָאז

 ןרעיוד ףרַאד סע ?לעיפיו טנעכערעגסיוא טָאה שטיװָאנַאװיא יינרעס
 -סָאד ןיא יירד ,ייווצ ,טַאנָאמ א רעבירַא רעבָא זיא סע ,ןעביירשנָא עיזנעצער ַא
 -יטסירָאמוה ַא ןיא ,"קושז ינרעוועס , לַאנרושז ןיא ןיולב .ןעגייוושליטש עגיבלעז

 ןייז ןערָאלרעפ טָאה רעכלעוו ,יטנַאבַארד רעגניז םעד ןעגעוו ןָאטעילעפ ןעש
 ןימ א טימ ,רעטרעוו עכילטע ןערָאװעג טגָאזעג גידנעהענייברעפ ןענייז ,עמיטש
 ןערָאװעג טלייהטרוארעפ גנַאל ןיוש זיא סע זַא ,קרעװו סוואשינזאק ןעגעוו ,קזוח
 .רעטכעלעג זיולב טקעוורע טָאה ןוא

 פעקיטרַא רעשיטירק א ןענעישרע זיא ,םורַא טָאנָאמ יירד ןיא ,ךילדנע
 .רעביירש םעד טנעקעג טָאה שטיװָאנַאװיא יינרעס .לַאנרושז ןעטסנרע ןַא ןיא
 א סלַא ,רעפרַאש ַא רהעז ,טסינָאטעילעפ רעקנַארק ,רעגנוי ַא ןעוועג זיא סָאד
 עגידנעטשלָאפ ןייז ףיוא גידנעקוק םינ .טעדליבעג גינייוו רהעז רעבָא ,רעביירש
 שטיװַָאנַאװיא יינרעס טָאה ,?עקיטרַא ןעשיטירק ןופ רעסַאפרעפ םוצ גנוטכַארעפ
 ,סעכילקערש סעּפע ןעוועג ןיא סָאד .קיטירק איד ןעזעלעגרעביא טסנערע
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 סע איוו ,ױזַא ךוב םעד ןענַאטשרעּפ םינּפַא טָאה טסינָאטעילעפ רעד
 ערטיכ רהעז רעבָא טָאה רע .ןהעטשרעפ וצ סע ױזַא ךילגעמנוא ןעוועג טלָאװ

 ,ןעזעלעג טינ ךוב םעד ןעבָאה סָאװ איד זַא ױזַא ,ןעטַאטיצ איד ןעבילקעגקיוא
 ןופ גנולמַאז ַא ןיא ךוב רעצנַאג רעד זַא ,ןעהעזעגנייא טש'רמולכ עקַאט ןעבָאה

 -ָאה סָאד איוו) טסַאּפעג טינ רָאג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעטרעוו עכיוה ןוא ןעזַארפ

 זיא רעסַאפרעפ רעד זַא ןוא (קיטירק רעד ןיא סנעכייצ-עגַארפ איד ןעזיוועג ןעב
 י .שנעמ רעדנעסיוונוא ןַא

 -עג גערפ ַא ךיז .טָאה "? סָאװ טימ טגידיילעב טינ םהיא ךיא בָאה וצ ,
 ןעגנוי םעד טָאה רע איוו ,ךיז גידנענָאמרעד ןוא ..שטיוװָאנַאװיא יינרעס ןהָאט
 -רעפ ןייש רע טָאה ,קורדסיוא ןעדנעסיוונוא ןַא ןיא טכיררעפ לָאמַא רעביירש

 ,לעקיטרַא ַאזַא ןופ עכאזרוא איד ןענַאטש- |
 ,רַאפרעד רעווש רעדנוזעב ךָאנ ןעוועג זיא ענַאל סעשטיווָאנַאװיא ייגרעס יה

 ןייק סַאהעג טינ רע טָאה ,קרעװ ןייז .טנידנעענ טָאה רע איו םעד ךָאנ סָאװ
 ןייז ןופ ?ייהט ןעטסערג םעד ןעמונרעפ רעהירפ טָאה סָאװ ,טײברַא ענטעניבַאק
 איד ןעטיבעג טייצ רעגיזָאד רעד ןיא טַארוקַא ךיז ןעבָאה קילג ןייז ףיוא .טייצ

 -נא ,טפַאשלעזעג רעד ןיא טריסערעטניא ךיז טָאה ןעמ עכלעוו טימ ,ןעגַארּפ !

 ירעמַא ןעגעו ,ענעראבעג-דמערפ ןופ עטכער איד ןעגעוו ןענַארפ איד טָאטש

 ,םזילַאוטיריּפס ,גנולעטשסיוא ןעגעוו ,רעגנוה ןעשיראמאס .ןענעוו ,דניירפ רענַאק
 רעהירפ טָאה עכלעוו ,עגַארפ עשיװַאלס איד טציא ןעמואוושעגפיורא רָאנ זיא
 .ךיוא רעהירפ זיא שטיװָאנַאװיא יינרעפ .טפַאשלעזענ רעד ןיא טקנַאצעג םיוק

 .עגַארפ איד טקעוװעגפיוא ןעבָאה סָאװ איד ןופ רענייא ןעוועג
 טָאה ,טגנַאלעב טָאה שטיװָאנַאװיא ייגרעס עכלעוו וצ ,ןעזיירק איד ןיא

 רעשיברעס רעד ןעגעוו זיולב איוו טדערענ םינ ךָאז רעדנַא ןייק ןעגעוו טציא ןעמ
 -יירטרעפ וצ ךילנהעוועג טוחט עסַאמ עדנעהעגיגידייל איד סָאװ סעֶלַא .המחלמ
 :ןעװַאלס איד ןופ ןעטסנוג וצ ןערָאװעג ןהָאטעג טציא זיא ,טייצ איד ןעב

 ןעקנייש ,רעיב ,ןעמויטסָאק-נעמַאד ,סעשטיּפס ,ןעטעקנַאב ,ןעטרעצנַאק ,ןעלאב
 .ןעווַאלס רעדירב איד טימ טלהיפ ןעמ זַא ,טגָאזעג תודע טָאה סעֶלַא --

 -ַאטשרעּפנייא ןעוועג טינ שטיװָאנַאװיא ייגרעס זיא ןופרעד סעלעיפ טימ

 איד ןופ ענייא ןערָאװעג זיא ענַארפ עשיװַאלס איד זַא ,ןעהעזעג טָאה רע ; ןענ
 ַא סלַא סָאד ןעניפעג ןעשנעמ עניטכיזטסבלעז ןַא ,ןעגנֹוגיטפעשעב ענדאמייינ

 ןעננוטייצ איד זַא ,ןעהעזעג טָאה רע .ןעקעווצ עכילנעזרעּפ ערעייז רַאפ ?עטימ

 - סעווצ םעד טימ זיולנ ןעבירטרעביא זיא ןוא גיטיונ טינ זיא סָאװ סעלעיפ ןעקוריד
 רע .ערעדנַא איד ענייא ןענָאירעביא ןוא טײקמַאזקרעמפיוא ךיז ףיוא ןעהיצ וצ
 גנוניימ רעכילטנעפע רעד ןופ גנוכַאװרע רעניזָאד רעד ןיא זַא ,ןעהעזעג טָאה

 .ןעמעלַא ןופ רעכעה ןיא רהעמ ןעירשעג ןעבָאה ןוא סיוארָאפ ןעגנורּפשעג ןענייז
 ןעלַאשרַאמ-דלעפ : טגידיילעב טָאה ל?לאזקיש רעד ןעמעוו ,ןעשנעמ עגיד'חלצוידאפ
 -ַאנרושז ןהֶא ןעטסילַאנרושז ,סאווטסרעטסינימ ןהֶא ןערָאטסינימ ; ןעעמרַא ןהֶא

 זיא סעלעיפ זַא ,ןעהעזעג טָאה רע .ןעשנעמיייטרַאּפ ןהִא רערהיפ-ייטרַאּפ ,ןעל

 .-רענַא טָאה ןוא ןעהעזעג ךיוא טָאה רע רעבָא ,סעשימאק ןוא סעניניזטכייל ָאד
 ןופ ןעסַאלק עלַא טגינייארעפ רעכלעוו ,סומוָאיזוהטנע רעד טגייטש סע ןַא ,טנעק
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 -לַאלשסיוא איד .ןעלהימוצטימ טינ ךילגעמנוא זיא סע זַא ןוא ,טפַאשלעזעג רעד
 יצ דיילטימ ןעפורעגסיורא טָאה ןעוַאלס רעדירב ןוא עדנעביולנכיילג ןופ גנוט
 טייקשידלעה איד ןוא ,רעקידדרעטנוא איד ןענעג גנוטסירטנע ןוא עדנעדייל איד
 ףעסיורנ ַא רַאע טפטמעקעג ןעבָאה סָאװ ,סעצרַאנַאנרעשט ןוא ןעברעס איד ןופ
 טימ ןיולב טינ ,ןעפלעה וצ ייז גנַאלרעפ ַא קלָאפ ןיא ןעפורעגסױרַא טָאה ךַאז
 ,טַאהט טיױמ עקַאט רונ ,טרָאװ

 ;עשטיווָאנאװיא יינרעס טָאה סָאװ ,טעּפע ךאנ ןעוועג ָאד ןיא וצרעד
 / םעד .גנוניימ רעכילטנעפע רעד ןופ גנוכַאװרע איד ןעוועג זיא סָאד .טהערפרעד
 טנעלפ סע איו ,ךיז ןעלידדוצסיוא סָאװ ןיא ןענופעג ָאד טָאה המשנ סקלָאט
 אזא זיא סָאד וא ,ןעזיוועגסיוא טָאה םהיא ןוא .שטיוװָאנַאװיא יינרעס ןעגָאז
 .עכָאּפע עכילטכישעג א ןעכַאמ טעװ עכלעוו ,גנוניישרע

 ןעבעגעגבָא ךיז טָאה ,ךַאז רעד טעמדיוועג ןעצנַאג ןיא םורַאד ךיז טָאה רע |
 ןייז ןעגעוו ןעסעגרַאפ ןעצנַאג ןיא טָאה ןוא עבַאגפיױא רעסיורג רעד ןענעיד וצ

 רע טָאה ,רעמוז ןופ לייחט ַא ןוא גנילחירפ ןעצנַאנ םעד ןיירעד גידנעטיײברַא .ךוב
 צבא דנַאל וצ רעדורב םוצ ןעדהָאפ וצ ךיז ןעבילקעג ילְוי טָאנָאמ ןיא טשרע

 ןענָאק טשרע רע טעװ ףרָאד ןיא ,טרָאד זַא ,טנעכערעג טָאה רע ןוא .ךיז ןעהור
 טימ ןעמאוצ .טסייג סקלָאפ ןופ גנוביוהרע איד גידנעטכַאבָאעב ןעבָאה האנה
 יעכָארּפשרעּפ גנַאל ןיוש טָאה רעכלעוו ,ווָאסאוואטאק ןערהָאפעג ךיוא זיא םהיא
 .ןעכוזעב םהחיא טעוװ רע זַא ,ןעניוועל

2, 

 'וצ ןעזיוועב ןעווָאסאואטאק טימ שטיװָאנַאװיא ייגרעס ןעבָאה םיוק
 ןעריטנולָאװ ךיוא ןעדהָאפעגנָא ןענייז סע איוו ,לאזקאוו רעקסרוק םוצ ןערהָאּפוצ |

 -ייא םוצ טיילגעב ייז ןעבָאה ןעטעקוב טימ ןעמַאד .סעקישטזאוװזיא רעיפ היוא
 .לאוקאוו ן'םיוא ייז ךָאנ ןהָאטעג טָאש ַא ךיז טָאה קלָאפ ןֹופ עסַאמ ַא } ןהַאבנעז
 : ןעשטיװָאנַאװיא יינרעס וצ ןהָאטעג דנעוו ַא ךיז טָאה ןעמַאד איד ןופ ענייא

 ןיא טגערפעג איז טָאה -- ? ןעטיילגעב ןעמוקעג .ךיוא טייז רהיא ---
 ,זיוצנַארפ -

 רעדורב םוצ רהָאפ ךיא .ןיטסריפ ,ןערהָאפ ןיילַא סָאד ףרַאד ךיא ,ןיינ ---
 ? ןעריטנולָאװ ןעטיילגעב ןייא ןיא טלַאה רהיא ןוא .,ךיז ןעהורבָא

 ,תמא סָאד זיא --- ןיטסריפ איד טרעפטנעעג טָאה -- + ןעד עשזדאיוו --
 ? ןערָאװעג טקישענסיורא ןַאמ 800 ןיוׂש ןענייז זנוא ןופ זַא

 ןענייז סָאװ ,איד ןענעכער לָאז ןעמ ביוא ; טרעדנוחה טכַא ןופ רהעמ -- |
 ,דנעזיוט ןופ רהעמ ןיוש זיא ,אווקסָאמ ןופ טקעריד טינ קעוַא

 -עננָא החמש טימ ךיז איז סָאה -- !טנַאזעג ױזַא עקַאט בָאה ךיא --
 לעבור ןָאיליֿמ א ןופ רהעמ טלעמַאזעג ןיוש ןעבָאה ריס זַא ,תמא ןוא -- טּפַאכ
 ? ףליה
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 .ןיטסריפ ,רהעמ ת--

 איד ןענָאלשוצ רעדיוו ? עמַארגעלעט עגיטנייה ךייא טלעפעג איוו ןוא ---
 | .ןעקרעט

 .שטיװָאנַאװיא יינרעפ טרעפטנעענ טָאה -- ןעזעלענ בָאה ךיא ,אי --
 -עבעג ךיז טָאה שנעמ רעגנוי רעלופטכַארּפ ןייא ,רהיא טסייוו ,אי ,ךא ---

 בָאה ךיא .ןֵא טינ םהיא טמהענ ןעמ סָאװ רַאפ ,טינ סייוו ךיא .ריטנולָאװ סלַא ןעט
 -ערג איד טקישענוצ סָאה םהיא .םהיא ןעגעוו ןעטעכ טלָאװעג עקַאט ךייא סָאד

 | ,אנווָאנַאװיא אידיל ןיפ
 טָאה ,סָאלק ןעטשרע ןופ לַאז ןיא ןיירַא זיא שטיוָאנַאװיא ייגרעס

 ןוא ןעשנעמ ןעננוי םעד ןעגעוו זיא גיטיונ ןעמעוו וצ עלעטעצ ַא ןעבירשעגנָא

 | .ןיטסריפ רעד ןעבעגעגרעביא סע טָאה

  ףיוא ךָאד טרהָאפ .,,רעטסואוועב רעד ,יקסנָארוװ ףַארג ,רהיא טסייוו --
 -לעימ ַא טימ ןוא גנורעטסיינעב טימ ןיטסריפ איד טנַאזענ טָאה -- גוצ םעד טימ
 יי | ,פעכיימש ןעגיטייד

 / טסואוועג טינ רעבָא בָאה ךיא ,טרהָאפ רע זַא ,טרעהעג בָאה ךיא ,אי ---|
 ?נוצ םעד טימ רע טרהָאפ .ןעוו

 טיילנעב רעטומ איד זילב ;רע זיא ָאד .ןעהעזענ םהיא בָאה ךיא ---

 .ןהָאט טנָאקעג טָאה רע סָאװ ,עטסעב סָאד ןעגעווטסעד ןופ זיא סָאד .םהיא
 ,סיוועג ,אי ,א ---

 ַא עסַאמ איד ךיז טָאה ,טדערעג יױזַא ָאד ןעבָאה ייז סָאװ טייצ רעד ןיא
 ןעבָאה ןוא רעטנעהענ ןעגנַאגענוצ ךיוא ןענייז ייז .שיט-סע םוצ ןהָאטעג רַאּפש
 דנַאה ןיא לַאקָאב ַא טימ טָאה רעכלעוו ,ןררעה ןייא ןופ לוק ןעכיוה םעד טרעהרעד
 רעד רַאפ ,הנומא רעד רַאפ ןעניד וצ , .ןעריטנולַאװ איד רַאפ עדער א ןעטלַאהעג
 עמיטש איד רעכעה ןעביוהעג ץלַא רע טָאה --- רעדירב ערעזנוא רַאפ ,טייהשנעמ
 .אוקסָאמ ?לרעטוס איד ךייא טנעגעז עבַאנפיוא רעסיורג רעניזָאד רעד רַאֿפ --
 | ,גידנערהערט ןוא ךיוה "!ָאיווישז

 עיינ א ןוא '!ָאיוויש ז, יירשענ סָאד טּפַאכענרעטנוא ןעבָאה עלַא
 איד ןופ ןעסױטשעגבָארַא סָאה ןוא לאזקאוו ןיא ןהָאטעג זָאל ַא ךיז כָאה עסַאמ

 | | .ןיטסריפ איד ןופ סיפ
 -רַא ןַאּפעטס ןהָאטענ נָאז ַא טָאה -- !רהיא טגָאז סָאװ ,ןיטסריפ ,ַא --

 -- עסַאמ רעד ןעטימ ןופ ןענעישרע ָאד גנולצולּפ סעּפע זיא רעכלעוו ,שטיוועידַאק

 "ַאויא יינרעס ! ָאווַארב ? עדער ןייז ןעטלַאהעגנ םערַאװ ,?ופטכַארּפ ,תמא טינ
 ױזַא סָאד טלָאװ רהיא ,רעטרעוװ רַאּפ ַא טגָאזעג רשפא רהיא טלָאװ ! שטיווַאנ
 יינרעס גידנערהירנא ץרא ךרד טימ ןהָאטעג רהעק ַא ךיז רע טָאה -- טגָאזעג טוג
 'ו .ןעשטיווָאנַאװיא

 -.בֶא ךיילנ רהָאפ ךיא ,,ןיינ = |
 ? ןיהואוו ---
 .רעדורב םוצ ,ףרָאד ןיא ---

 ױזַא םייז ,רהיא טנָאז .יורפ ןיימ ןעהעז טרָאד ךָאד רהיא טעוו ,א --- :

 -רַאפ ןיוש סעוו איז .טיַארדללַא ןיב ךיא זַא ןוא ןעהעזעג ךימ טָאה רהיא זַא ,טוג
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 אנינעראק אננא

 ןערָאװעג טמיטשעב ןיב ךיא זא ,סנעוו ןייא רַאֿפ ןיוש רהיא טגָאז ,אי .ןהעטש
 ..עטגינייארעפ איד ןופ ןָאיסימַאק רעד ןופ דעילנטימ םלא עלעטש רעד ףיוא

 ןהָאטעג רהעק ַא ךיז רע טָאה --- רהחיא טסייוו ןוא ,ןיוש סייוו איז ,םנעגירעניא
 ןעסקיב דנעזיוט טקיש ,שיביב רונ ,אזיל טינ ,שיאקכאימ זַא -- ןיטסריפ רעד וצ

 ? טלהעצרעד ןיוש ךייא ךיא בָאה .רעטטעווש עגיטעהטלהאוו ףלעווצ ןוא

 .וואשינזאק טרעפטנעעג גיליוונוא טָאה --- טרעהעג ,טרעהעג ,אי --

 -ךַא ןַאּפעטס טגָאזעג טָאה -- קעווַא טרהָאפ רחיא סָאװ ,עדַאש רעכָא ---

 ,ןעריטנולָאװ ייווצ רַאפ טעקנַאב א רימ ןעטלַאטשנַארעפ ןענרָאמ -- שטיווװעידַאק
 גנַאל טינ טָאה רעכלעוו ,יקסוואלסעוו רעזנוא ןוא גרובסרעטעפ ןופ יקסנַאינטרַאב

 ?ןיטסריפ ,רהאו טינ ! גנוי ַא סָאד ןיא רע .טָאהעג הנותח

 -זאק ףיוא ןהָאטעג קוק ַא טָאה ןוא טרעפטנעעג טינ טָאה ןיטסריפ איד

 -עג ןעבָאה ןיטסריפ איד ןוא שטיװָאנַאװיא יינרעס טָאװ סָאד רעבָא .ןעווַאשינ
 -עלרעפ ןייק ןיא סלעטשעג טינ ןיקסנאלבא טָאה ,טהיא ןופ ןערעוו רוטּפ טלעוו !

 ,פערעלעט א טימ ןעננַאגעגייברעפ ויא עכלעוו ,עמאד א גידנעהעזרעד .טייהנעג
 ןוא ןעמורעגוצ איז רע טָאה ,ןעוואלפ איד ןופ ףּפמַאק םעד רַאמ דלעג גידנעלמאז

 .עגידלעבור ףניפ ַא טגיילעגניירַא

 -נולמַאז עגיזָאד איד העז ךיא ןעוו גיטליגכיילג ןעביילב טינ ןָאק ךיא ---

 -עג איוו --- ןהָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- דלעג ןַארַאפ ןיא רימ ייב גנַאל איוו ,ןענ
 !ןעגנוי עווארב ? סעצרַאנאנרעשט איד ךייא ןעלעפ

 איד ןעוו ןהָאטענ יירשעג ַא ננולצולּפ רע טָאה -- ! רהיא טדער סָאװ --

 ףיוא .גֹוצ ןעניבלעזמעד טױמ טרהָאפ יקסנָארוװ זא ,טגַאזעג םהיא טָאה ןיטסריפ
 זיא רע רעבָא .ןערָאװעג ניטעמוא םינּט סעשטיוועידַאקרַא ןַאּפעטס זיא טונימ ַא

 קעװַא זיא ןוא ןעדראבנעקאב ןענייז טכַאמעג טכערוצ ,ןעגנורפשעגרעטנוא דלאכ
 שטיוװעידַאקרַא ןאפעטס .ןעסעזענ זיא יקסנָארוװו ואוו לַאזקאוו ןופ רעמיצ םוצ
 -רעק םענעסירוצ םעד ףיוא ןערהערט עטלעפייווצרעפ ענייז ןעסענרַאפ ןיוש טָאה
 דלעה א ןיקסנַארװ ןיא זיולב ןעהעזעג סציא טָאה ןוא רעטסעווש ןייז ןופ רעּפ
 .דניירפ ןעטלַא ןַא ןוא

 איד ןעמירעגבָא ךיז טָאה --- ןעגָאז ןעמ ןזומ ,תונורסח ענייז עלַא טימ --

 עשיוואלס עשיסור תמא ןַא טציזעב רע זַא -- שטיװָאנַאװיא ייגרעס וצ ןיטסריפ
 וצ םהיא םהענעגנאנוא ןייז טעוו ןיקסנַארװ זַא ,ארומ רעֶבָא בָאה ךיא ,רוטַאנ
 -נעמ םעד ןופ לַאזקיש רעד טרהיר ךימ ,ןעגָאז טינ טלָאז רהיא טָאװ .ןענעגעגעב

 -- ןיטסריפ איד ןעטעבענ טָאה -- געוװ ן'פיוא ךרוד םהיא טימ ךיז םדער .ןעש
 ןיִלַא טרהָאפ רע סָאװ רונ טינ .דניז ענייז סייא טפיוק גנולדנַאה עגיטציא ענייז

 .תואצוה ענייז ףיוא ןָארדַאקסע ןעצנַאנ א ךָאנ טרהיפ רע ,דלעפטכַאלש םוצ

 | ,טרעהעג ןופרעד בָאה ךיא ,אי ---
 ףיוא גידנעזייוונַא ,ןיטסריפ איד ןעויוועג טָאה -- רשע טהעג טָא --

 -נַאמ ןעגנַאל ַא ןיא ,טמערַאעג רעטומ רעד טימ ןעגנַאגעג ןיא רעכלעוו ,ןיקסנָארוװ
 טָאה ןעמ .םהיא םורַא טהערדעג ךיז טָאה יקסנאלבא ,טוה ןעצרַאװש ַא ןוא לעט
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 אנינעראק אננא ,

 ןיא ןעדנואוושרעפ זיא יקסנָארװ ,"ינַארכ ַאירַאצ עשזָאב / ןעלעיּפש ןעביוהעגנָא

 איד ןעבָאה עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא -:נערהעוו ,ןָאנַאװ ןייז ןופ גנולייהטבא רעד
 ."!ןעריטנולָאװ איד ראפ ָאיווישז, ןוא "! ַאררוה,, ןעירשעג ןעסַאמ
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 ןיירא ןוא ןיטסריפ רעד טימ טנעגעזעג ךיז טָאה שטיווָאנַאװיא ייגרעס

 רחיר ַא ךיז טָאה גוצ רעד .ןָאגַאװ ןעטקַאּפעג ?ופ םעד ןיא ןעוַָאסאוואטאק טימ

 | וי | יי .ןהָאטעג

 רעטסטנעהָאנ רעד ןופ לַאזקאוו ןעבעל טלעטשענבָא ךיז טָאה גוצ רעד ןעוו

 ןוא טעפוב םוצ ןעגנַאנעג םינ שטיװָאנַאװיא יינרעס זיא טדָאטש רעקסנרעבוג |

 .עמרַאפטַאלּפ רעד רעביא קירוצ ןוא ןיה טריצַאּפשמורַא טָאה

 יקסנַארװ ואוו ,ןָאגאו ןופ גנולײהטבַא רעד ייברעפ ךיז גידנעהעגכרוד |

 רעבָא .ןעגיוצרעפ ןעוועג זיא לרעטסנעט סָאד זַא ,טקרעמַאב רע טָאה ,ןעסעזעג זיא

 .ןיפערג עטלַא איד רעטסנעפ ןיא ןעהעזרעד רע טָאה לָאמַא ךָאנ גידנעהעגכרוד

 .ןעפורעגוצ םהיא טָאה איז

 .טגָאזעג איז טָאה --- קסרוק זיב םהיא טיילנעב ןוא סָאד רהאפ ךיא --

 . טָאה -- !טייז ןייז ןופ זיא סָאד ןהעש איו .טרעהעג בָאה ךיא ,אי -- |

 ,ןָאגאוו ןיא ָאטינ זיא יקסנָארוװ זַא גידנעקרעמעב ,וואשינזאק טרעפטנעעג

 סָאװ ,ךא ? ןהָאט וצ ןעבילבעג םהיא זיא סָאװ ,קילגנוא ןייז ךָאנ ,אי --

 "רעביא בָאה ךיא סָאװ ,ְךַא .ט'ג ױזַא טייז ,ןײרַא טמוק ! טבעלעגרעביא בָאה ךיא

 ןײרַא ןיא שטיווָאנַאװיא ייגרעס ןעוו רעדיוו ןעביוהעגנָא איז טָאה -- טנעלעג

 ןעכָאװ סקעז ! ןעלעטשרָאפ טינ רָאנ סָאד ךיז ןָאק ןעמ --- ןָאגַאװ ןיא רהיא וֵצ

 ןעוו ,ןַאד זיולב ןעסעגעג טָאה ןוא טדערעג טינ םענייק טימ רע טָאה דנַאנַאבָאנ

 םהיא טרָאטעג טינ טונימ ןייק ףיוא טָאה ןעמ .ןעטעבעג םהיא ייב ךיז בָאה ךיא

 סָאװ טימ ,סעלַא םהיא ןופ ןעמונעגבָא ןעבָאה רימ .ןײלַא םענייא ןעזָאלרעביא

 ןיוש ךיז טָאה רע זא ,ּךָאד טסייוו רהיא .ןהָאטנָא טוט ַא ךיז טנַאקעג טָאה רע

 "עג טָאה סע איוו ,טגיד'עעג טָאה איז ,אי .,רהיא בעילוצ ןעסָאשעג לָאמ ןייא

 ,ןע'סואימ ַא ןעבילקעגסיוא איז טָאה טוט ַא וליפַא .יורפ ַאזַא ןעגידנע טפרַאד

 | | - | .םעניימעג ַא

 -טנעעג ץפיז ַא טימ טָאה --- ןיפערג ,ן'טּפשמ וצ זיא זנוא רַאפ טינ ---

 סָאד טָאה ךייא רַאפ זַא ,העטשרַאפ ךיא רעבָא --- שטיװָאנַאװיא ייגרעפ טרעפ

 | | - ' .רעווש ןייז טזומעג

 זיא רע ןוא ,קעטנָאיַאמ ןיימ ןיא טנהָאװעג בָאה ךיא .טינ טדער ,ךַא --

 ןוא רעפטנע ןַא ןעבירשעגנָא טָאה רע .לעטעצ ַא טגנערב ןעמ .רימ ייב ןעסעזעג

 -נַאטס ן'פיוא ָאד ךיוא זיא ןיילַא איז זַא ,טסואוועג טינ ןעבָאה רימ .טקישעגבָא

 ןעפראוועגרעטנוא ךיז טָאה עמַאד ַא זַא ,ירעמ ןיימ רימ טלהעצרעד סדנעבַא -.עיצ

9 



 אנינעראק אננא

 םהיא ,ןעטעבעג בָאה ךיא !ץעז ַא ןעבעגעג ךיילג רָאד טָאה רימ .גוצ ַא רעטנוא
 ןעפַאלעגניירַא ןיב ךיא ןעוו .טגָאזעג ןיוש םהיא ןעבָאה ייז רעבָא ,ןעגָאז וצ טינ
 ,ןיהַא ןעפָאלעג זיא רע .ןענעקרעד וצ טינ ןעוועג ןיוש רע זיא ,רעמיצ ןייז ןיא
 ןערהיפ וצ טכַארבעג םהיא טָאה ןעמ רוג .טינ ךיא סייוו ןעוועג זיא טרָאד סָאװ
 ןָאשיײרטסָארּפ , .ןפוא םישב טנעקרעד טינ םהיא טלָאװ ךיא .ןעטיוט ַא איו
 ןניזנהאוו ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ךָאנרעד .טגָאזעג רָאטקָאד רעד טָאה "טילּפמאק
 סָאװ טנָאז .טייצ עכילקערש א רַאֿפ סָאװ ! ןעדייר וצ זיא סָאװ ,ךֵא ..טעמכ
 -נעדייל עטלעפייוצרעפ א רַאפ סָאד היא סָאװ .ענעברָאדרעפ ַא ,טליוו רהיא
 טכַארבעגמוא ךיז טָאה .ןעזייוו וצ סערעדנַאזעב טָאװ םוא ץלא זיא סָאד .טפַאש
 ,ןעשנעמ עטוג ערעדנַא ןוא

 יינרעס ןָאהטעג גערפ ַא טָאה -- + ןאמ רהיא טימ זיא סָאװ ןוא ---
 .שטיוואנאוויא

 רעד ןיא טָאה אשאילא ,רעטכָאט רהיא ךיז וצ ןעמונעגוצ טָאה רע --
 ילקערש םחיא סָאד טרעטַאמ טציא רעבָא .טמיטשעגוצ טעלַא וצ טייצ רעטשרע

 רעבא ןָאק רע .רעטכָאט ןייז ןעשנעמ ןעדמערפ ַא ןעבעגעגקעוַא טָאה רע סָאװ
 רימ רעבָא ,היו רעד וצ ןעמוקעג זיא ןינערַאק .טרָאװ ןייז קירוצ ןעמהענ טינ
 רַאפ ,ן'אשאיִלַא טימ ןענגעגעב טינ ךיז לָאז רע זַא ,ןעטיהסיוא ןעהעזעג ןעבָאה
 יירפ םהיא טָאה איז .רעטכייל ןעגעווטסעד ןופ סָאד זיא ,ןַאמ םעד ראפ ,םהיא
 רע .ןעבענעגבא רהיא ןעצנַאג ןיא ךיז טָאה ןהוז רעמערַא ןיימ רעבָא .טכאמעג
 .טָאה ףוס םוצ ןוא ,ךיס ,ערעירַאק ןייז -- סעלַא ןעפרָאװעגקעװַא ךָאד טָאה
 טאהט רחיא טימ טָאה ןוא טאהעג טינ תונמחר ןייק רָאג ןיוש םהיא ףיוא איז
 טיוט רהיא -- ןעגָאז טינ טלָאז רהיא סָאװ ,ןיינ .ןעגָאלשרעד ןעצנַאג ןיא םחיא
 טָאג .ןָאיגילער ןהֶא רעמיצנעיורפ רעטסגרע רעד ןופ טױט ַא זיא ,וליפַא אפוג
 ,גנורעניארע רהיא סָאה ךיא ,ןעפלעה טינ ךיז ןָאק ךיא רעבָא ,ןייז לחומ רימ לָאז
 | ,ןהוז ןעטקילגנוארעפ ןיימ ףיוא קוק ַא ביג ךיא ןעוו

 ? טציא רע טלהיפ איוו רעבָא ---

 עשיברעס עגיזָאד איד -- העושי א טקישעגוצ סעּפע טָאג טָאה סָאד --

 טהיא רַאפ רונ ,טשינרָאג ןיירעד העטשרַאפ ןוא טלַא וצ ןיוש ןיב ךיא .המחלמ
 סָאװ רעבָא .ךילקערש זיא רעטומ ַא סלַא ,רימ ,ךילריטַאנ ,טקישעג טָאג סָאד טָאה
 בה ַא לעסיבַא םהיא טָאה סָאװ ,עניצנייא סָאד זיא סָאד !ןעכַאמ ןעמ ןָאק
 -עג ןוא טלעיּפשרַאפ סעלַא טָאה -- דניירפ .רעטוג ןייז --- ןיוושאי ,ןָאהטעג
 ףיוא םהיא טָאה ןוא ןערהָאפרעּפ זנוא וצ רע זיא .ןעיברעס ןייק ךיז ןעבילק
 טייז .ןעריסערעטניא וצ ןעביוהעגנָא טימרעד ךיז רע טָאה טציא .טדערעגנייא
 ןעיירטשוצוצ זיא סע איוו ןעלעוו טלָאו ךיא ,םהיא טימ םדער ןוא רעטוג ַא
 ..ןייז ןרעג רע טעװ ךייא טימ .גידנעטש הרוחש-הרמ ַאזַא ןיא זיא רע ,םהיא
 .טייז רענעי ןופ ןָא טמוק רע .םהיא טימ טדער ,טוג ױזַא טייז

 !וא ןָאהט ןרנוג סָאד טעװ רע זַא ,טרהעלקרע טָאה שטיווָאנַאװיא ייגרעס
 ,נוצ ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןעגנַאגעגרעביא זיא
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 ידָאוװעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,קעּפעג ם'ןופ ןעטַאש-דנעבַא ןעמורק םעד ןיא

 ןיא קירוצ ןוא ןיה ןעגנאגעגמורַא ,יקסנָארוו זיא ,םרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןעֶה
 *מורַא זיא רע ;סענעשעק איד ןיא דנעה איד ,טוה ןעטקורעגנָא ןוא לעטנַאמ ןעגנַאל
 טירט גיצנַאװצ עדעי ףיוא ,נייטש ַא ןיא היח ַא איו ,קירוצ ןוא ןיה ןעגנַאגעג

 ,טכודעג ךיז טָאה ץשטיוָאנַאװיא יינרעס .קירוצ ךיז גידנָאהט רהעק ַא גיטסַאה
 "עג סָאד זיא םהיא רַאפ .נידנעהעז טינ ךיז טכַאמ רונ ,םהיא טהעז יקסנָארוװ זא
 טימ ךיז ןענעכער וצ ןופ רעכעה טציא ןענַאטשעג ןיא רע .סנייא ץלַא ןעוו
 ןיא רעוהט רעניטכיוו א ןעוועג טציא ןעניוא ענייז ןיא זיא יקסנָארוװ .ןיקסנָארוװ
 טכילפּפ ןייז רַאפ טנעכערעג טָאה ווָאשינ;אק ןוא ,טייהנעגעלעגנא רעסיורג ַא

 .ןעננאגענוצ םהיא ֹוצ זיא רע .הטומ םהיא ןעבעגוצניירַא
 "רעד םהיא טָאה ,טקוקעגנייא ךיז טָאה ,טלעטשעגבָא ךיז טָאה יקסנָארווװ

 ?רַאטש - קרַאטש רע טָאה ,םהיא ןענגענעב וצ טירט עכילטע נידנעכַאמ ןוא טנעק

 יי | | .דנַאה ןייז טקירדעג

 -- ןעהעז וצ ךיס םינ גנַאלרעּפ ןייק טָאה רהיא זַא ,ןייז ןָאק סע ---
 טינ םעּפע טימ ךייא ךיא ןָאק וצ רעבָא -- שטיוװָאנאוקא ייגרעס טגָאזעג טָאה

 ? ןעגניירב ןעצונ עכלעוו
 !עהעז וצ םהענעגנַאנוא גינייוו ױזַא ןייז טינ רימ ןָאק םענייק טימ -- ר

 יֹנַא ןייק .רימ טעהייצרעפ -- יקסנָארװ טגָאזעג טָאה -- ךייא טימ איוו ךיז
 .ןייז טינ רימ רַאפ ןָאק ןעבעל ןיא סעמהענענ

 םייקגיליוו ןיימ ךייא ןעניילרָאפ טלָאװעג בָאה ןוא העטשרַאפ 'ךיא --

 -אוויא יינרעס טגָאזעג טָאה סָאװ טימ גיטיונ ביוא ךייא ראפ ןייז וצ ךילצינ

 -- םינּפ ןעדנעדייל ךילניישנעניוא סיקסנָארוו ןיא ךיז גידנעקוקנייא שטיווָאנ
 ? ןענַאלימ וצ ,ןעשטיטסיר וצ ףעירב ַא ןעצונ טינ ךייא טלָאװ וצ

 - טגָאועג ,ןענַאטשרעּפ םיוק טלָאװ רע איוו ױזַא ,טָאה -- ! ןיינ ,ָא --

 זַאוו איד ןיא .ןהעגמורַא רימָאל סיוא טינ סָאד טכַאמ ךייא ביוא --- יקסנָארוי
 ןעברַאטש וצ ףיוא .ךייא קנַאד ךיא ,ןיינ ?ףעירב ַא .סענעקיטש ַאזַא זיא סענָאג

 טָאה -- . . . ןעקרעט איד וצ ןעדייס .טינ סעיצַאדנעמַאקער ןייק ןעמ ףרַאד

 ץלַא ןענָאה ןעגיוא איד ,ליומ ן'טימ זיולב גיד'נהָאט לעכיימש א ,טגָאזעג רע

 טציא טוג רונ ןיב ,שנעמ סלַא ,ךיא --- קורדסיוא ןעזייב-נידיםירוסי ַא טאהעג

 בָאה ךיא זַא ןוא .טינ הטרעוו ןייק רימ רַאפ טָאה ןעבעל סָאד סָאװ ,טימרעד

 ןילַא רעדָא ןעביירוצ ןוא ערַאק ַא ןיא ךיז ןעסיירוצניירַא עינרענע עשיזיפ גונענ

 .רַאפ תוחּפח לכל ןַארַאפ זיא סע סָאװ ןרעג ןיב ךיא ,ךיא סייוו סָאד --- ןעלַאמ

 "יונ םינ ױזַא טינ רימ ןיא ןעבעל ןיימ םוראוו ,ןעבענוצקעוַא ןעבעל ןיימ סָאװ/

 ן'טימ גנוגעוועב עגידלודעגנוא ןַא טכאמעג טָאה רע ןוא --- גיסירדרעביא איו ,גיט

 "עג םהיא טָאה סָאװ ,ןעצרעמש-ןהאצ עכילרעהפיואנוא עכילקערש ןופ ןייב-קַאכ

 .טלעוועג טָאה רע איוו ,קורדסיוא םענעי טימ וליפַא ןעדייר וצ טרעטש

 רהיא ,סיוארָאפ ךייא סָאד גָאז ךיא ,ןערעוו ןערָאבעג-ײינ טעוװ רהיא ---
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 טרהירעג ךיז גידנעלהיפ ,שטיווָאנַאװיא ייגרעס טגָאזעג טָאה -- ןעבעלפיוא טעיוו
 ןיא סע ןעכלעוו רַאַפ ,קעוצ ַא ןיא ךָאי א ןופ רעדירב ענענייא ןעיירטעכ ---
 נלָאפרע ןעכילרעסיוא ןעבענ טָאנ ךייא לָאז .ןעבעל וצ ןוא ןעברַאטש וצ הטרעוו

 ,דנַאה איד םהיא גידנעגנַאלרעד ,טגידנעעג רע טָאה -- ןעדעירפ עכילרעניא ןוא
 .דנַאה ןייז ןָאהטעג קירד ַא קרַאטש טָאה יקסנָארוװ

 ַא סלַא רעבָא .ןעגיוט ְּךָאֹנ סעּפע רַאפ ךיא ןָאק ,עּפַאװ ַא טלַא ,ַאי --
 ,רעטרעוו איד נידנעהיצבא טגָאזעג רע טָאה -- חברוח ַא -- ךיא ןינ ,שנעמ

 טליפעגנָא טָאה טָאװ ,ןהָאצ ןעקראטש םעד ןופ גָאטייװ רעדנעסייר רעד
 "ענג ןעניוושנא ןיא רע .ןעדייר וצ טרעטשעג םהיא טָאה ,ליומ ןייז רעווַאג טיפ
 ןעבָאה עכלעוו ,ויטָאמָאקַאפ ם'ןופ רעדער איד ןיא ךיז גידנעקוקנייא ,ןערָאװ

 | ,סעטלער איד רעביא טלעקייקעג טאלג ךיז
 ןיימעגלא ןא רונ ,גָאטייװ ןייק טינ ,רעיינ א ראג טָאה גנילצולפ ןוא

 םהיא ןעננואווצענ טייקכילמעווקעבנוא ןַא ןוא ץרעמש רעדנערעטַאמ ךילרעניא
 -נעט םעד ףיוא נידנָאהט קוק א .ןעצרעמש-ןהָאצ איד ןעטענרַאפ עלייוו א ףיוא
 טסייה סָאד ,א י| ךיילנ טנהָאמרעד םהיא ךיז טָאה ,ןעסלער איד ףיוא ,רעד
 רעניניונהַאוו א איו ןיא רע ןעוו ,רהיא ןופ ןעבילבעק ךָאנ ןיא סע סָאװ סָאד

 שיט ן פיוא ;ןָאיצַאטס-ןהַאבנעזייא רעד ןופ עמרַאזַאק רעד ןיא ןעפַאלעגניירַא
 -ןלבוצ רעד ןענעלעג זיא עדמערפ ןעשיווצ ןעניוצעגסיוא ךילדנעש עמרַאזַאק ןופ
 יילבעגיץנַאג רעד ;ןעבעל ןענידעגנַאלטינ םעד טימ לופ.ךָאנ ,רעּפרעק רעטגיט

 עגידלעזיורק ןוא פעצ ערעווש איד טימ קירוצ ףיוא ןעפרַאועגבָא ּפָאק רענעב
 :ףלַאה םעד טימ ,םינּפ ןעניטכערּפ םעד ףיוא ןוא ,ןעפיילש איד ףיוא ראָאה
 וירעיורט ,קורדסיוא רערַאברעדנָאז רעטרעװוילגרַאפ ַא ,ליומ ןעטיור ןעטנעפעוצ
 "יוא עטכאמרעפ-טינ ענעבילבעג ןהעטש איד ןיא ךילקערש ןוא ןעפיל איד םורא
 -רעדיוש םענעי ןעגָאזסױרַא ךארּפש ןיא איוו טלָאװ רעכלעוו ,קורדסיוא ןַא -- ןעג
 םהיא טָאה איז סָאװ --- ןעבָאה הטרח טעוװ רע זַא ,םעד ןעגעוו --- טרָאװ ןעכיל
 ,טרעּפמאהוצ ךיז ןעבָאה ייז ןעוו טייצ רעד ןיא טגָאזעג

 ,ןאד ןעוועג זיא איז איו ,ַאזַא איז ןעקניידעג וצ טכוועג רעבָא טָאה רע
 אוַא -- עיצנאטס א ףיוא ךיוא טנעגענעב לחָאכ ןעטשרע םוצ איז טָאה רע ןעוו
 ןייק טינ ןוא ,קילג עדנעבעג ןוא עדנעכוז ,עדנעבעיל ,עניטכערּפ ,עלופסינמייהעג
 .טונימ רעטצעל רעד ןיא טרעניארע םהיא ךיז טָאה איז איוו ,ענידעכַאר-םאזיורו
 ענעי רעבָא ;םהיא טימ ןעטונימ עטסעב איד ךיז ןרעניארע וצ טכוזעג טָאה רע
 טקניידעג איז טָאה רע .טעטפיגרעפ גיביוא ףיוא ןיוש ןעוועג ןענייז ןעטונימ
 םינ םענייק ראפ ,הטרח טימ גידנעשארטס ,עזָאּפ רענעמיוהעג ַא ןיא טציא ןיוקב
 וצ טרעהעגפיוא טָאה רע .הטרח עטעלנרַאפ טינ להָאמ ןייק רעבָא ,עגיטיונ ןייק
 .םינּפ ןייז טמירקוצ טָאה ןעצכולש ַא ןוא ,ןהָאצ ןופ גָאטיײװ םעד ןעלהיפ

 ןוא קעּפעט ענעפרָאװעגנָא ןעבעל להָאמ ייווצ םוטש ךיז גידנעהעגכרוד
 :אויא ייגרעס וצ ןָאהטעג דנעו ַא ךָאנרעד ךיז רע טָאה ,ךיז גידנעשרעהעב
 : שטיווָאנ

 ןעגָאלשוצ ,אי ?רעגיטכענ ךָאנ עמארגעלעט ןייק ןעמוקעב טיג טָאה רהיא
 .טכאלש ענעדעישטנע ןַא טראוװרע טרעוו ןעגרַאמ ףיוא רעבָא ,?הָאמ ןעטירד ַא
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 + טלַא ןענַאלימ ןופ גנורימַאלקַארּפ רעד ןענעוו עלייוו א ךָאנ גידנעדייר ןוא
 יז ןענייז ןעטרַאװרע וצ זיא ןופרעד סָאװ ןעגלָאפ עסיורג איד ןעגעוו !יא גינעק

 ,סענָאגַאװ ,ערעדנוזעב ערעייז ןיא ןעגנאגוצ גנולק-לעקעלג ןעטייווצ םעד ךָאנ ךיו

 .ם

 ,טעטרַאוװרענוא קסווארקאּפ ןייק ןעמוקעגנָא ןיא שטיווָאנאוויא יינרעס

 טימ ןוא רעטַאפ ן'טימ ןעמאזוצ ןָאקלַאב ן'פיוא ןעסעזענ זןיא עכלעוו ,יטיק
 ןוא רעגָאװש ןעדנערהָאפוצ םעד ןעטייוו ןופ טנעקרעד טָאה ,רעטסעווש רהיא
 .ןעגעקטנַא םהיא ּפערט איד ןעפָאלענבָארַא זיא איו

 טנַאזעג איז טָאה -- ןענָאוװצנָא טינ רָאג טינ ךיז רהיא טמחעש איוו --- ר

 .ןערעטש םעד םהיא גידנעלעטשרעטנוא ןוא דנַאה איד גידנעגנַאלרעד
 טגיהורנואעב טינ ךייא ןעבָאה ןוא טוג ץנַאג ןעמוקעג ךיז ןענייז רימ ---

 זַא ,טביטשרעפ ױזַא ןיב ךיא -- שטיװָאנַאװיא ייגרעס טרעפטנעעג טָאה ---
 .ןפוא ןעבלעז ןפיוא ץלַא ?רהיא טכאמ סָאוװ ןוא .ךיז ןערהירוצנא ארומ בָאה ךיא
 םעד ןיא קילג ןעליטש ןופ גידנעבָאה האנה ,ןָאהטענ לעכיימש א רע טָאה --

 שטיוועיליסַאװ .רָאדָאיפ ידניירפ רעזנוא זיא סָאד ןוא -- ץַאלּפ ןעליטש ןעגיזָאד

 .רימ טימ ןעמאזוצ טסַאנ וצ ךייא וצ ןעמוקענ

 ןעשַאוונייא ךיז לעוו ךיא ,רעגענ ןייק טינ ךיא ןיב ן'תמא ןיא רעבָא --
 ווָאסאוואטאק טגָאזעג טָאה -- שנעמ א איוו סיוא העז ךיא זַא ,ןעהעז רהיא טעוו

 | ,דנאה איד גידנעגנַאלרעד ,סַאּפש ןעכילנייוועג ןייז טיפ
 .ןעהערפ רהעז ךיז טעוװ איטסָאק ---
 ךילקריוו טסייה סָאד .טפאשהטריוו טימ ץלא ךָאנ ךיז טניטפעשעב --|

 ,טדָאטש ןיא טראד ,רימ ןוא --- ווָאסאוואטאק טגָאזעג טָאה --- ךיז ןעביילקרעפ
 דניירפ ןיימ טכארט איוו ,ונ .המחלמ רעשינרעפ רעד רעסיוא טשינרָאג ןעהעז

 ? ןעשנעמ עלַא איוו טינ אמתסמ ,םעד ןעגעוו
 טמהעשראפ לעסיבַא טָאה -- עלַא איו ,ךיז יוזַא ,השקטשינ ,רע ,ַאי ---

 וצ ךיוא זנוא ייב ןיא ַאּפַאּפ ,םהיא ךָאנ ךיילג קיש ךיא --- ,יטיק טרעפטנעעג

 | .דנאלסיוא ןופ גנַאל טינ ,טסַאנ
 ,ןעניוועל ןעפור דלעפ ןיא ןוועג לָאז ןעמ זַא ,ןעהעזעג ךיילנ טָאה איז ןוא

 ,ךיז ןעשַאוודוצנייא ןעבעג ןוא רעצעלּפ ערעייז טסעג איד רַאפ ןעזייוו לָאז ןעמ זַא
 איד ןָאהטעג טעב ַא יטיק טָאה -- ייז וצ ,עקנירעייהט ,הענ אוד --- |

 ןעהעזעג ןעבָאה ייז .ןעמוק טעוו רע זיב ייז טימ גניירבראפ -- רעטסעווש
 .ןעיטימ וצ ןָאהט ףָאל א לעוו ךיא ןוא .דנוזעג זיא רע ,לאזקאוו ןפיוא ן'ַאוויטס
 אמתסמ טציא ךיז טָאה רע .טגיוועג טינ ןָא עעהט ןופ ךָאנ ךָאד םהיא בָאה ךיא
 זיא ךלימ ןופ סולפוצ םעד גיונעלהיפרעד ןוא -- טיירש ןוא טּפאכענפיוא ןיושי

 | .רעמוצד רעדניק ןיא קעװַא לענש איז
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 רעכיז ףיוא רונ ,ןעפַארטעג איו ױזַא טינ סעּפע טָאה איז ,ךילקריוו ןוא/

 ,םחיא ייב גנורחַאנ טלהעפ םע זַא ,ךיז ייב ךלימ ןופ םולפוצ ם'ןופ טנעקרעד

 "רעדניק ןיא ןעמוקעגניירַא ןיא איז רעדייא ךָאנ טיירש רע זַא ,טסואוועג טָאה איז

 "עג רע טָאה רעכעה ץלַא טירט ערהיא ןעוועג ןענייז סע רעלענש סָאװ .רעמיצ

 .גידלודעננוא ןוא גירעגנוה רעבָא ,עמיטש רעטוג ,רעדנוזעג ַא טימ ןעירש

 ,ךא .רעלענש ךָאד םהיא רימ טיג ?גנַאל ןיוש ,אינאינ ,גנַאל ןיוש ---

 ןעדניברעפ ךָאנרעד טעו רהיא ,טייז רהיא עגילייווגנַאל ַא רַאפ סָאװ ,איִנאיֵי

 .קיּפעצ רעייא

 איפַאנַא טנַאזעג .טָאה -- עקנימַאמ ,ױזַא טינ ךָאד ןעק ןעמ רעבָא -- |

 ! והַא ,והֵא --- ןעכַאמ טכערוצ ךָאד ףרַאד ןעמ --- אנווָאליַאכיפ
 'רעד רע ,טנעקרעד רע -- רעטומ רעד וצ דניק םעד גידנעגָארטוצ ןעגנוזוצ ךיז

 טָאה רע ,אנווארדנאסקעלַא אנירעטַאק עקנימַאמ ,טָאג איו ,רימ טביולג .טנעק

 ! טנעקרעד ךימ

 ,ןעגיטשעג טָאה דלורעטנוא רהיא .טרעהעגוצ טםינ ךיז טָאה יטיק רעבָא
 יַאלג טינ ןעגנאנענוצ סָאד ןיא דלודעגנוא סיוא .דניק ןופ דלודעננוא איד איוו
 ,סעכ ןיא ןעוועג זיא ןוא ,ףראד ןעמ סָאװ ,סָאד טינ טּפאכעג טָאה דניק סָאד ,.גיט

 -רעפ ןוא יירשעג ןעדנעּפַאכרעט-םעהטא ןעטלעפייווצרעפ א ךָאנ ךילדנע
 דניק ן'טימ רעטוס איד ןוא ,טנעדראעגנייא ךאז איד ךיז טָאה ,ךיז ןעבאילכ
 | / .ןעבילבעג ליטש עדייב ענייז ןוא עטגיהורעב טלהיפעג ךיז ןעבָאה

 גידנעצּפעש טָאה -- טציוושרעפ סיואכרוד עקכיבענ רעבָא זיא רע ---
 "רעד רע זַא ,רהיא טניימ סָאװ ראפ --- דניק סָאד גידנעּפַאטמורַא ,יטיק טגָאזעג
 ןופ ךעלגיוא עטאווָאטולּפ איד ףיוא טקוקעגוצ ךיז גיטייז איז טָאה -- ? טנעק

 ןופ לעבייה ןעטקורעגנָא םעד רעטנוא ןופ טקוקעג רהיא ףיוא ןעכָאה עכלעוו ,דניק
 !ןייז טיג ןָאק סע -- ,ךעלקעב עגידנעזָאלבנָא ןוא גיסעמכיילג ענייז ףיוא ,ןרעטש

 .ןענעקרעד ךימ ךָאד רע טלָאװ ,ןענעקרעד ןענַאק טלָאװ רע ןעוו
 ןַא טגָאז איז ?הָאוובֶא סָאו ,ןופרעד ןָאהטענ לעכיימש א טָאה איז

 ,ןעצרַאה ןיא איז סייוו ןענעווטסעד ןופ ,ןענעקרעד ןָאק רע זַא ,טינ טביולג איז

 'ראפ ןוא סייוו רע ןַא רונ ,אנווָאליאכימ איפאנא רע טנעקרעד זיולב טינ זַא
 ךיז טָאה ,רעטומ ןייז ,איז סָאװ ןוא ,טינ ןעסייוו ערעדנַא סָאװ ,סעלעיפ טהעטש

 .ןעקנאדרעפ וצ םהיא רונ ןחעטשראפ וצ ןעביוהעגנָא ןוא טסואוורעד

 ןופ ןעּפאכפיוא ךיז טעװ רע ןעוו ,ןעהעז ןיילַא רהיא טעוו טָא ןוא ---
 -ייט ,ל'םינּפ ןייז גיטכיל ןעצנַאג ןיא טרעוו .ךאמ א ױזַא רונ בינ ךיא איוו .ףָאלש

 'אגא ט'הנעט'עג טָאה -- עלענַאט רעקנירהָאלק איו ,גיטְכיל ױזַא ,סניימ עלעב
 | .אנווָאליאכימ אות

 יענ ?יטש טָאה --- ,ןייא טפָאלש רע ,טהעג .ןעהעז רימ ןעלעוו ,טוג ,טוג ---
 .יטיק טעצּפעש

 איד טנַאיעעסױרַא טָאה ,ןידרַאג םעד ןעזָאלעגבָארַא טָאה אינאינ איד
 ףיז טָאה ןוא לעטעב ן'רעביא גנאהרעביא םענעלוט םעד רעטנוא ןופ ןעגילפ

 ,דניק ןוא רעטומ ן'רעביא ל?ענייווצ ןעוועזאידעב א טימ ןעכָאפ טצעזעי
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 איז טָאה -- תוהּפה לכל עלענער א ןעבעגעג טָאנ טלָאװ !ץיה ַאזַא --
 ,טדערעג

 נידנעגיוו טכייל ,יטיק טרעפטנעעג .ןיזפב טָאה -- ..,ש-שדש ,אי ,ַאי ---
 טָאה איטימ עכלעוו ,לעטנעה עכייוו סָאד ךיז וצ גידנעסערּפ ךילטרעצ ןֹוא םהיא
 יטיק זיא לעטנעה ן'רעביא .ךעלניוא איד גידנעכַאמרעפ ןוא גידנענעפע ,טגעוועב

 ,עלעטנעה'ס ןהָאט שוק ַא טלעוועג ךיז טָאה רהיא ;טייהנעגעלרעפ ןיא ןעוועג
 .ןעּפַאכפיוא ןופרעד ךיז טעוו רע זַא ,טאהעג ארומ טָאה רעבָא

 ַא איז טָאה -- ,רימ ןהֶא טדערוצ אמתסמ טרָאד ךיז ןעבָאה ייז ,ונ, |

 .ָאטינ ךָאנ זיא איטסָאק סָאװ ,ןעגעווטסעד ןופ סורדרעפ ַא -- ןָאהטעג טכארט

 רע סָאװ ,סורדרעפ ַא וליפַא .ןעקָאטש-ןהיב איד וצ קעװַא רעדיוו אמתסמ ןזיא רע
 ךָאד טציא זיא רע .ןרעג ךיא ןיב ןענעווטסעד ןופ רעבָא ,טפָא ױזַא טרָאד ןיא
 בָאה ךיא זא ,ױזַא ןעוועג זיא רע .ננילהירפ ןיא ןעוועג זיא רע איוו רערעטנופ

 טָאה -- .!זיא רע רעשימָאק ַא רַאפ סָאװ ןוא ,םהיא ראפ ןעקָארשעג ןעוועג ךיז
 .גידנעלכיימש ןהָאטעג לעמרומ ַא איז

 טינ ןייז ןופ .טרעטַאמעג זיא ןַאמ רהיא סָאװ ןופ ,טסואוועג טָאה איז

 -- ? עיפָאסָאליפ עכלעזַא סעּפע ץלַא רהָאי ןעצנַאג ַא רע טזעל סָאװ וצ , .ןעביולו
 ןֵא ,ןעבירשעג סעלַא זיא רעכיב עניזָאד איד ןיא ביוא -- טכארטעג איז טָאה

 זיא טרָאד ביוא ןוא .ןהעטשראפ ךָאד ייז רע ןָאק ,ןעגַארפ עלַא איד ףיוא רעפטנע

 . טלָאװ רע ןַא ,ןיילַא טגָאז רע ?ןעזעל ייז רע ףרָאד סָאװ וצ זיא ,תמא ןייק טינ
 ,ןופרעד זיא סָאד ?טינ רע טביולג עשז סָאװ ראפ ,ױזַא ביוא .ןעביולג ןעלעוו
 זַא ,קנייד ךיא .ןייֵלַא רענייא ,ןייֵלַא רענייא ץלַא .לעיפ ױזַא טכארט רע סאו

 ."ווָאסאוואטאק סנרעדנַאזעב ,םהענעגנא ןייז םהיא ןעלעוו טסענ איד

 אזא ןעביילב רעמיא ףיוא רע לָאז רעסעב רעבָא ! רעדנעביולג-טינ ַא ,אי;
 -סיוא ןיא ןייז טלָאמאד טלָאװעג בָאה ךיא יו רעדא ?הַאטש םאדאמ יד איוו סלא

 ",ןעריקסאמ ןענָאק ךיז לָאז סָאװ ,שנעמ רעד טינרָאג ןיוש זיא רע ,ןיינ .דנַאל
 -גיצראהטוג ןייז ןופ םינמס יד טלעטשעגרָאפ רהָאלק טציא ךיז טאה איז ןוא

 סעשטיוועידאקרא ןאּפעטס ןעטלאהרע יללאד טָאה קירוצ ןעכָאװ ייווצ טימ .טייק

 ןייז ייב ןעטעבענ ךיז טָאה שטיוועידאקרא ןאּפעטס ןעכלעוו ןיא ,ףעירב-הטרח ַא
 לָאז איז רונ ,םישעמ ענייז עֶלַא ףיוא הבושת טוחט ןוא הטיוח טָאה רע זא ,יורמ

 ןעלהאצעב וצ קעטנָאיַאמ רהיא ןעפיוקראפ ןוא ערהע ןייז ,ןעמָאנ .ןייז ןעוועטאר
 ,ןהָאט וצ סאוו טסואוועג טינ טָאה ,טלעפייווצרעפ ןעוועג זיא יללאד .תובוח ענייז
 טָאה איז זא ,טימרעד טגידנעעג ןוא םהיא טעטכאועפ ,ןאמ םעד טסַאהעג טָאה

 ץלא טכוזעג טאה רע ןוא טסואוועג סאד טאה איטסאק .ןעמיטשנייא טלָאװעג ןיוש
 טגידיילעב ןייז טינ לָאז איז זַא ,ן'יללאד ןעפלעה ןָאק רע ןפוא ןַא רַאפ סָאװ ףיוא|

 לאפנייא םעד ףיוא ןעלאפעג זיא רע זיב ,טַאהטלהָאװ א סלא ןעלהיפ טינ לָאז ןוא
 | .קעטנַאיאמ םענעי ןופ לייהט רהיא ן'יללאד ןעבעגקעווא לָאז יטיק זא

 ןייז טימ ,ץרַאה ןייז טימ ? רע זיא רעדנעביולגנוא ַא ױאפ עשז-סאוו, 0
 .טשינ רָאג ךיז רַאפ ,ערעדנַא רַאפ ץלַא ! דניק ַא וליפַא ,םענעי ןעצעלרעפ וצ ארומ
 -נערהירוצ טדערעגסיורא איז טָאה ,"ַאזַא זיולב ,עטַאט ןייד יו אזא זיולב ךָאד ייז
 ,לעקעב סדניק םוצ ןעּפיל איד טימ ךיז גיד
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 טָאה רעדורב ןעדנעברַאטש ןייז גידנעהעז ןיוועל סאוו ,ןָא טונימ רענעי ןופ
 -רעביא עיינ יד ךרוד טיוט ןוא ןענעל ןופ ןעגארפ איד ףיוא ןעקוק וצ ןעביוהעגנָא
 לעיפ יוזא טינ ןעקָאושרעד ךיז רע טָאה ,ןעפורעגנָא ייז טאה רע יוװ ,ןעננוגייצ
 -נימ םעד ןהֶא ןעבעל וצ ןעקַארשעג ךיז טאה רע .ןעבעל ן'ראפ לעיפיוו ,טיוט ן'ראפ
 .ןעבעל סניוזא סאד זיא סאוו ןוא סָאװ וצ ,סאוו ראפ ,ןענאוו ןופ ,ןעמיוו ןעטסעד
 ץעזעג סאד ,ףָאטש ןופ טייקראברעטשוצנוא יד ,גנוטכינרעפ ןייז ,םזינאגרַא רעד
 "עג ןענייז סאד -- גנולקיווטנע ןופ סעצָארּפ רעד ,טפארק ןופ גנוריוורעזערּפ ןופ
 -ָאד יד .ןעביולג ןעגידרעהירפ םעד ןעטיברעפ םהיא ןעבאה עכלעוו ,רעטרעוו ןעוו
 רעבָא ;ןעקעוװצ עניד'לכש ראפ טוג ןענייז עפעירגעב ערעייז ןוא רעטרעוו עניז
 רעד ןיא גנילצולּפ טלהיפרעד ךיז טָאה ןיוועל ןוא .טשינרָאג ייז ןעביג ןעבעל ן'ראפ
 רעדיילק ףיוא רעטופ ןעמעראוו ַא ןעטיברעפ טָאה רעכלעוו ,ןעשנעמ ַא ןופ עגאל

 ןיולב טינ טסָארפ ן'פיוא לָאמ ןעטשרע םוצ ךיז טנייצרעביא רעכלעוו ןוא ןילסומ ןופ
 -עקַאנ א ןייז איוו עגינלעזקָאד זיא סע זא ,ןעזעוו ןעצנאג ן'טימ רונ ,לכש ןייז טימ
 | .ןעמוקמוא זומ רע זא ןוא רעט

 קערש םעד ןעלהיפ וצ טרעהענפיוא טינ ןיוועל טָאה ןָא טונימ רענעי ןופ
 םעד רעסיוא .רעהירפ איוו ןעגנאנעג זיא ןעבעל ןייז םגנה ,ןעסיוו-טינ ןייז ראפ
 ןיא זיא ןעגנונייצרעביא טפור רע סאוו סאד זא ,ןעלהיפ סעּפע ןעמונעג רע טָאה
 טוָאלרעד רעכלעוו ,ןעקנייד ןימ אזַא ךָאנ זיא סאד רונ ,ןעסיוונוא רונ טינ ן'תמא
 ,ןעסיוו וצ ניטיונ זיא םהיא ראפ סאוו ,סאד ןעסיוו טינ

 -רענַא ךיא בוא, ; סעדנענלָאפ ןיא ןענַאטשעב עגארפ יד זיא םהיא ראפ
 ןיימ ןופ ןעגארפ איד ףיוא טינ םוהטנעטסירק סאד עכלעוו ,סרעפטנע ענעי טינ ןעק
 -עסרא ןייז ןיא טאה רע ןוא "? אי ךיא ןעקרענַא סרעפטנע עכלעוו טנייה ,ןעבעל
 זיא רע .רעפטנע ןא וצ ךילנהע ןייז וליפא לָאז סאוו ךאז ןייק ןענופעג טינ לאנ
 ןוא ןעטיילק נייצלעיּפש ןיא זייּפש טכוז סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןופ עגַאל רעד ןיא ןעווענ
 | .ןעניזַאגַאמ-ןעּפַאװ

 ןעשנעמ עטסרהעמ איד סאוו ,טשארעביא ןעוועג רע זיא סעלא ןופ רהעמ |

 טיס ןיראוועג ןעטיברעפ זיא חנומא ענידרעהירפ איד ןעמעוו ייב ,זיירק ןייז ןופ
 .גיהור ןוא ןעדעירפוצ ןעוועג ךיז ןענייז ,םהיא ייב יוװ ,ןעגנוגייצרעביא עיינ איד
 -םירפיוא ןעשנעמ עגיזָאד יד ןענייז וצ : וצרעד ךָאנ טנערפעג ךיז טָאה ןיוועל ןוא
 ןופ שרעדנא ייז ןעהעטשרַאפ רשפא רעדָא טינ ךיז ייז ןעלעטשראפ וצ ? גיט
 -עטניא עכלעוו ,ןענארפ יד ףיוא טיג טפאשנעסיוו יד עכלעוו ,סרעפטנע איד םהיא

 -יימ איד ןערידוטשוצסיוא ןעוועראטס ןעמונעגנ ךיז טָאה רע ןוא 4 םהיא ןעריסער
 עכילטפאשנעסיוו ןעבינ עכלעוו ,רעכיב איד ןיא ןעשנעמ עגיזָאד איד ןופ ןעגנונ
 ,םרעפטנע
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 רע סאוו .תועט ַא ןעוועג זיא סע זא ,ןענופעגסיוא רע טָאה עטשרע סאד
 ןיוש טאה ןָאינילער זא ,טניימעג ןעבָאה טעטיזרעווינוא ןופ םירבח זיירק ןייז ןוא
 רעד ךָאנ טביולג טָא .טינ רהעמ ןיוש טריטסיזקע ןוא טייצ רהיא טבעלעגסיוא
 ןייז ןוא ,ןעביולג רעמיצנעיורפ עלא ןוא ,שטיוװָאנאוויא יינרעס ןוא טסריפ רעטלא
 ןעבעל סעמעוו ,קלָאפ ןעשיסור ןופ טנעצָארּפ גיצנעיינ ןוא ןעיינ ןיא טביולג בייוו

 | .ןעביולג עלַא ייז ,טקעּפסער טקעוורע םהיא ןיא טָאה

 ןעזעלעגרעביא טָאה רע איוו םעד ךָאנ ,ןענופעגסיוא רע טָאה עטייווצ סאד
 -ייצרעביא עיינ עכילטפאשנעסיוו יד ןעבאה סאוו ןעשנעמ איד זא ,רעכיב לעיפ

 ןענעקייל ייז ;ןענארפ עניזָאד יד ןערהעלקרע וצ טינ רָאנ ןעכוז ,רע איו ןעגנונ

 ןעק ייז ףיוא רעפטנע ןַא ןהֶא זא ,טלהיפעג טאה רע ןוא ,ןענארפ עגיזָאד יד בֶא רונ !
 -לעוו ,ןעגארפ ערעדנא ןעזייל וצ רָאג ןעכוז רעכיב עלא עגיזָאד יד .ןעבעל טינ רע

 -רֶא ןופ גנולקיווטנע יד ,לעיּפשייב םוצ איוו ,ןעריסערעטניא טינ םהיא ןענָאק עכ

 /  .װ .ז .א ,המשנ רעד ןופ גנורהעלקרע עשינַאכעמ איד ,ןעמזינַאג

 םהיא טימ דניק וצ ןהעג ס'יורפ ןייז ןופ טיוצ רעד ןיא טָאה םעד רעסיוא
 .ןעביױהעגנא טָאה ,רעדנעביולג טינ רעד ,רע .ךַאז עגידריווקרעמ ַא טריסַאּפ

 ,רעדנעביולג ַא ,רעדנעטעב ַא ןעוועג טלָאװ רע איוז ;טונימ רעד ןיא ןהָאט הליפת

 ַאזַא ןעמ טרהעלקרע איו ןענַאטשרעּפ טינ רע טָאה טונימ איד רעבירַא זיא סע רונ

 טלָאמעד טָאה רע זַא ןענעקרענַא טנַאקעג טינ טָאה רע .ןעבעל ןייז ןיא גנומיטש

 רונ סָאד טביוה רע איוו םוראוו ,תועט א רע טכַאמ טציא ןוא תמא םעד טסואוועג |

 טנַאקעג טינ ךיוא רעבָא טָאה רע ; ךעלקערב ףיוא סָאד טלַאּפוצ ןרעדעילגוצוצ ןָא |
 רעייהט ןעוועג זיא םהיא םוראוו ,תועט ַא טכַאמעג טלָאמעד טָאה רע זַא ,ןעניימ

 רעגיזָאד רעד ןופ טרעטַאמעג ןערָאװעג זיא רע .ננומיטש-נעלעעז עגידטלאמעד

 עניטסייג ענייז עלַא טגניירטשעגנָא טָאה ןוא ןיילַא ךיז טימ גנומיטשנייא טינ

 | | : .ןופרעד ןעכירקוצסיורַא ,ןעטפערק

 יאמַא ,רהעמ לָאמַא טרעטַאמעג םהיא ןעבָאה ןעקנַאדעג עגיזָאד איד

 -יא ךיז טָאה רע ןעוו .ןעזָאלרעּפ טינ לָאמ ןייק םהיא ןעבָאה ייז רעבָא ,רעגינייוו

 טָאה ,ןעניפעג טינ -עטטנע ןייק רע טעוװ ןעטסילַאירעטַאמ איד ייב ןַא ,טגייצרעב

 -לעש ,טנַאק ,אזַאניּפש ,אטאלּפ ןעזעלעגרעביא לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמַא רעדעיוו רע

 טרהעלקרע ןעבָאה עכלעוו ,ןעפַאסָאליפ ענעי עלַא ןוא רעיוהנעּפאש ,לעגעה ,יל

 יי .ןפואי ןעשיטסילַאירעטַאמ ַא ףיוא טינ ןעבעל
 -טכורפ טכודעג םהיא ךיז ןעבָאה רעקנייד עגיזָאד איד ןופ ןעקנַאדענ איד

 סנרעדנוזעב ,ןערהעל ערעדנַא טנעקיילעגבָא ייז ךרוד טָאה רע גנַאל איוו ,רַאב
 "וצ ןעביוהעגנַא טָאה רע רעבָא רונ איו ; ןעטסילַאירעטַאמ איד ןופ ןערהעל איד

 -סָאר טלָאהרעדיװ רעמיא ךיז טָאה ,ןעגַארפ איד ןופ גנוזייל סּלַא ייז ןעגיילוצ
 איו ,רעטרעוװ ערהָאלקנוא ןופ גנומיטשעב עגנַאל ַא גידנעגלאפכאנ .עגיבלעז
 גידנעזָאלנירַא ןוא ץנַאט סבוס ,טייהיירפ ,ןעליוו ,טסייו

 איד עכלעוו ,רעטרעוו עגיזָאד איד ןופ עקטסַאּפ רעד ןיא ןויכ ַא טימ ןייֵלַא ךיז

 -קעווַא ךיז רַאפ ןיילַא טָאה רע רעדָא טלעטשעגקעווַא םהיא רַאפ ןעבָאה ןעפָאסָאליפ

 טָאה רע .ןהעטשרַאפ איו ױזַא סעּפעי טש'רמולכ ןעביוהעגנָא רע טָאה ,טלעטשעג

 'ןעקנַאדעג ןעכילטסניק םעד ןעסעגרַאפ ראָאה ןייא ףיוא טפרַאדעג רונ רעבָא
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 רעצנַאג רעד איוו ,טגידירפַאב םהיא סָאװ ,סָאד ֹוצ ךיז ןערהעקמוא ןוא גנַאג
 ןעוועג זיא סע ןוא .לעביטש-נעטרָאק א איו ןעלַאפנייא טנעלפ ןינב רעניצנוק
 ,רעטרעוו עטלעטשעגרעביא עגיכלעזיד ןופ טכַאמעג םרעוו ןינב רעד זַא ,רהָאלק
 ,53ש רעיז טלַא ,ןעבעל ןיא ךַאז רעגיטכיוו ַא סעּפע ןופ גיגנעהבאנוא

 -ָאד איד ןופ טרעטַאמעג רעדנוזעב ןעוועג רע זיא גנילהירפ ןעצנַאנ םעד
 סָאװ גידנעסיוו טינ, : ןעטונימ עכילקערש טבעלעגרעביא טָאה ןוא ןעגַארפ עגיז
 ,טינ ךיא ןָאק סָאד ןעסיוו ןוא .ןעבעל טינ ןעמ ןַאק ,ָאד ןיב ךיא סָאװ וצ ,ןיב ךיא
 | ,ןיוועל טגָאזעג ךיז טָאה ,"ןעבעל טינ ןָאק ךיא זַא סָאד טסייה

 -ווא ןיא ,ףָאטש ןופ טייקכילדנענוא רעד ןיא ,טייצ רעכילדנענוא ןיא
 פעקיזָאלב עגיזָאד סָאד ןוא ,םזינַאגרָא-לעקיזָאלב ַא בא ךיז טלייהט ,םי ןעכילדנע
 סָאד --- לעקיזָאלב עגיזָאד סָאד ןוא ,ןעצַאלּפ טעוו ןוא עלייוו ַא ןעטלאה ךיז טעוו
 ",ךיא ןיב

 -צעל רעגיצנייא רעד זיא סָאד רעבָא ,תמא-טינ רעדנרעטַאמ ַא זיא סָאד
 ןיא קנַאדעג ןעכילשנעמ ןופ טײברַא תורוד ךָאנ תורוד איד ןופ טָאטלוזער רעט
 סעּפע ךָאד זיא סָאד ,תמא ןייק טינ רונ טינ ךָאד זיא סָאד רעבָא .גנוטכיר רעד
 -נעסיוטשבא ןא ,רעזייב ַא ןופ ,טפַארק רעזייב ַא סעּפע ןופ סַאּפש רעשירזכא ןַא
 ןעיירפעב ףרַאד ןעמ .ןעפראוורעטנוא ןייז טינ רָאט ןעמ רעכלעוו וצ ,ַאזַא ןוא ,רעד
 -םיוא ףרַאד ןעמ .טייקכילגעמ איד רערעדעי טָאה סָאד ןוא .טּפַארק ַאזַא ןופ ךיז
 ןייא זיולב ןַארַאפ זיא וצרעד ןוא .טּפַארק רעזייב רעד ןופ גיגנעהבא ןייז ןערעה
 ,טיוט --- לעטימ

 ןיוש זיא ןיוועל ,שנעמ רעדנוזעג רעד ,ןַאמ-ןעילימַאפ רעכילקילג רעד ןוא
 ַא ןעטלַאהעב טָאה רע ןַא ,דרָאמטסבלעז ןופ טנעהָאנ ױזַא ןעוועג להָאמ עבילטע
 טימ ןהענ ֹוצ טַאהעג ארומ טָאה ,םהיא ףיוא ךיז ןעגנייהוצפיוא םיג םוא ,פערינש
 .ןעסישרעד טינ ןיילַא ךיז לָאז רע ,סקיב ַא

 טָאה רע ,ןעגנאהעגפיוא טינ ןוא ןעסָאשרעד טינ ךיז סָאה ןיוועל רעבָא
 .ןעבעל וצ טצעזעגטרָאפ

 ,קסווארקאּפ ןייק ןעמוקעגנָא זיא שטיװָאנַאװיא ייגרעס ןעוו ,גָאט רענעי
 .געט עטסכילנייּפ איד ןופ רענייא ןעוועג ןעגיוועק רַאפ זיא

 זיא קלָאפ ןעצנאג ןיא ןעוו ,טיײצ-סטיײברַא עטסגיכַאק איד ןעוועג זיא סע
 רעד ןיא גנורעפּפַָאפיײא-טסבלעז ןופ גנוגניירטשנא עכילנהעוועגנוא ןַא ןעקרעמ וצ
 ןיא ןוא דנַאל וצ ןעבעל ןייז ןופ ?ייהט ןעטסערג םעד גידנעבעלבא .טייברַא
 רעגיזָאד רעד ןיא דימת טלהיפעג ןיוועל טָאה ,קלָאפ םֹוצ ןעגנוהיצעב עטנעהָאג
 קלָאפ ןופ דנַאטשוצ רעטציירעג רעניײמעגלַא רעד זַא ,רהָאי ןופ טייצ-סטייברַא
 איד ףיוא ןערהָאפעגסיױרא רע זיא הירפ ץנַאג ךָאנ .ךיוא םהיא רעביא ףיז טיג
 -בָארַא סָאד ,ןערָאק ןופ גנואעזרעפ עטשרע איד ןעגנַאגעגנָא זיא סע ואוו ,רעדלעפ
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 קעװַא רע זיא קיטשהירפ ךָאנ ןוא ,סעדריקס ןיא ןעניילנייא ןוא רעבָאה ןופ ןערהיפ

 "שערד עטכַארבעגניירַאיינ ַא ןעהעג ןעזָאל טמרַאדעג טָאה ןעמ ואוו ,רעייש ןיא

 .ןישַאמ
| 

 דַאקירּפ םעד טימ טדערעג טָאה רע ןעוו ייס ,גָאט ןעצנַאנ םעד רעבָא

 יורפ ןייז טימ טדערעג םייחרעד ןיא סע טָאה רע ייס ,םירעיוּפ איד טימ ןוא קישט

 טכַארטעג רע טָאה ,רעווש ןייז םימ ןוא רעדניק ערהיא טימ רעדָא ןיללאד טימ ןוא

 "הטריוו ענייז ץוח ַא טריסערעטניא טָאה םהיא סָאװ ,עגיבלעזסָאד ןוא עגיבלעזסָאד

 : ןעגַארפ ענייז וצ תוכייש ַא טכוזעג ךַאז עדעי ןיא טָאה רע ןוא ,םיקסע עכבילטפַאש

 "? ָאד ךיא ןיב סָאװ וצ ןוא ? ךיא ןיב ואוו ןוא ? סנױזַא ךיא ןיב עשזיסָאװ,

 "יוטשעג ךיז טָאה סע ןעכלעוו ןיא ,רעייש ןופ רעיוט םענעפָא ןיא גידנעקוק

 ץלַא טבַארטעג רע טָאה ,ןעשערד ם'ןופ ביוטש רערעטיב רעד טלעיּטשעג ןוא ןעס

 העטש סָאװרַאפ ? סעלַא סָאד ךיז טוהט סָאװ וצ ,, : ןעקנַאדעג ערַאברעדנָאז ענייז

 -ַאטס ןוא יוזא עלַא ךיז ייז ןע'קסע סָאװ רַאפ ? ןעטײברַא ייז גניווצ ןוא ָאד ךיא

 טלעּפַאצ סָאװ וצ ? ןעטייברא ייז קשח .ַא רַאפ סָאװ טימ ןעזייוו ּוצ רימ ךיז ןעווער

 זיא איז ןעוו טלייהעג בָאה ךיא עכלעוו ,אנאירטַאמ עטלַא עניזָאד איד ױזַא ךיז

 רעד ףיוא גידנעקוק מכַארטעג רע טָאה --- ? הפרש ַא ןופ ןערָאװעג טעשטעלַאקוצ

 -- ןעמַאז איד טרַאשעג סעילבארה איד טימ טָאה עכלעוו ,יורפ רעטלַא ,רערַאד

 רעד ןיא ןעבָארגעב איז טעוװ ןעמ ,םורא רהֶאי ןהעצ ןיא ,ןעגרָאמ זיא טנייה טינ

 עכיטנַארּפ רעגיזָאד רעד ןוּפ ןוא .ןעביילב טשינרָאג ךָאד טעוװ רהיא ןופ ןוא דרע

 ַאזַא טימ ענעקעמ איר ןופ ןעגנַאז איד בָארַא טּפאלק עכלעוו ,ןַאּפַארַאס ןעטיור ןיא

 טעװ ןעמ ,ןעביילב טשינרָאג ךיוא ךָאד טעװ ,ןעננוגעוועב ערהיא ןיא טייקטכייל

 רָארגעב ךיוא ןעמ טעװ ץעבערעשז ןעצרַאוװש םעד ןוא ,ןעבָארגעב ךיוא איז ךָאד

 ןעמעוו ייב ןוא ןישַאמ-שערד ןיא ןעגנַאז איד טּפוטש רעכלעוו ןרָאדָאיפ ןוא ,ןעב

 -רַאפ ױזַא זיא רע ןוא .ןעבָארגעב ךיוא ןעמ טעװ ענעקעמ טימ לופ זיא דרָאב רעד

 רעבייוו איד ףיוא טיירש ,טעװעדנַאמאק ,ןעגנַאז ךעלטניב איד גידנעסיירוצ טכָאק

 זיולב טינ סָאװ ,ךילכעזטּפיוה ןוא .דָאר-הערד רעד ףיוא ןעמיר םעד טכיררעפ ןוא

 טשינרָאג רימ ןופ טעוװ סע ןוא ןעבָארגעב ךימ ךיוא ךָאד טעוו ןעמ --- ךימ רונ ,ייז

 "? סָאװ וצ ....ןעביילב

 טקוקעג טייצ רעבלעזרעד ןיא טָאה ןוא טכַארטעג סעלַא סָאד טָאה רע

 .עדנוטש ַא ןיא ןעשערדסיוא ייז ןעלעוו לעיפיוו ,ןענעכעווצסיוא ?רענייז ן'םיוא

 ןָאק רע סָאמ ַא רַאפ סָאװ ןענעכערוצסיוא םוא ןעסיוו טפרַאדעג סָאד טָאה רע

 וצ סע טהעג ןערָאדָאיפ ייב זַא גידנעהעז .גָאט ַא ןיא ןהָאטוצפיוא ןעלעטשקעוװַא ייז

 ןעמונעג ןיילַא ךיז טָאה ןוא טייז ַא ןָא טקורעגבָא םהיא רע טָאה ,לענש ױזַא טינ

 טיײברַאעג ױזַא טָאה רע .ןישַאמ-שערד רעד ןיא ןעגנַאז ךעלטניב איד ןעגנַאלרעד

 ןיא ןוא .ןעסע וצ גאטימ םירעיוּפ איד רַאפ טייצ איד ןעמוקעגנָא זיא סע זיב

 ןעטייוו ַא ןופ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןרָאדָאיפ טימ טדערוצ ךיז רע טָאה טייצ-גאטימ

 "יטש סניוועל עדנערא ןיא טַאהעג רעהירפ ןעבָאה םירעיוּפ איד ןענַאוװ ןופ ,ףרָאד

 .דנַאל רעק

 דרע רעגיזָאד רעד ןעגעוו ןערָאדַאיפ ייב טגערפעגכָאנ ךיז טָאה ןיֹוועּפ
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 דרע איד רהָאי ןעדנעמוק רַאפ ןעגנידבא טינ םהיא ייב טעוװ וצ טנערפעג טָאה ןוא
 .ףרָאד רעייז ןופ רעיױּפ רעכילגעמראפ רעד ,ןָאטַאלּפ רעטונ ןוא רעכייר רעד

 .ןעניול טינ טעװ ןענָאטַאלּפ ,שטירטימד ןיטנַאטסנָאק ,רעייהט וצ ---

 ? ןעווָאליריק טניול עשז-סָאװ רַאפ ---
 ןענעוו רָאדָאיפ ןהָאטעג גָאז ַא גנוטכַארעפ טימ טָאה -- ! ַאכויטימ ,א ---

 ןיוש טםעוו רע זַא ןעקירד ױזַא טעוו רע ? ןעניול טינ לָאז םהיא -- ןעוַאליריק

 ןעדניש ןענָאק ןעד רע טעוװ -- ןָאטַאלּפ רעטלַא רעד ןוא ; ןעמהענסיורא סנייז
 רָאג ןרעדנַא םעד ,טגרָאבעגוצ םענייא ,ךָאנ טזָאל רע ? ןעשנעמ ַא ןופ טיוה איד

 .ױזַא
 ? יוזא רָאנ ןעטייווצ ַא ןעבעגבָא סעּפע רע טעוװ סָאװ רַאפ ---
 ןופ רונ טבעל שנעמ ןייא ;ןעשנעמ ענעדעישרַאפ םינּפַא ,ױזַא טָא --

 ןוא ,ךיוב ענעגייא ןייז ןעּפָאטשוצנָא רונ ,אכויטימ ַאזַא טא איו ,ןעגעוו ןיילַא ךיז
 המשנ רעד רַאפ טבעל רע ,רעטלַא רעניד'תמא ןַא -- רערעדנַא ןַא זיא ןָאטאלּפ

 .טָאג ףיוא טינ טסענראפ ןוא
 רַאפ טבעל רע ,טיידעב סָאװ 4 טָאג ףיוא טינ טסעגראפ טסייה סָאװ --

 | .ןיוועל ןהָאטעג יירשעג א טעמכ טָאה -- ? המשנ רעד
 ,ליוו טָאג איוו ,תמא ן'טימ : טסייה סָאד סָאװ ךיז טהעטשרַאפ סע ---

 רהיא ,ןעמהעננָא רימָאל וליפַא ךייא .ןעשנעמ ענעדעישרַאפ ןַארַאפ ךָאד ןענייז סע
 ...ןהָאט טינ םטכעלש ןייק ןעשנעמ א ךיוא ךָאד טעװ

 8 ןהֶא רענעגָארטוצ ַא ןיווע ןהָאטעג גָאז ַא טָאה -- ! עידא ,ונ ,ונ ---
 .םייהַא קעװַא זיא ןוא ןעקעטש ןייז ןהָאטעג םהענ ַא טָאה ,עטרעהענ סָאד ןופ רועיש

8 

 ןיא טכַארבעגסױרַא ןעבָאה ,טגָאזעג טָאה רעױוּפ רעד סָאװ רעטרעוו איד
 עצנַאג ַא םענייא ןיא ןעמונעגנעמאזוצ ןוא קנופ ןעשירטקעלע ןַא המשנ סניוועל
 ?הָאמ ןייק ןעבָאה עכלעוו ,ןעקנַאדעג ערעדנוזעב ,עזָאלטּפַארק ענענָאלשוצ עסַאמ
 .ןעניטפעשעב וצ םהיא טרעהעגפיוא טינ

 עיינ םָאד טָאה ןוא , סעיינ סעּפע ןעצרַאה ןיא ךיז ייב טלהיפרעד טָאה רע
 ןיא סָאד סָאװ ןיילא ךָאנ גידנעסיוו טינ ,ןענינעגרַאפ טימ ךיז ןיא טּפאטעננָא
 .סנױזַא

 ןעכלעוו ןופ .ןענעוו טָאנ ןופ רונ ,ןעבעל זיולב ןענעוו ןיילַא ךיז ןופ טינ,
 רַאפ ןעבעל טינ ןעפרַאד רימ זַא ,טסייה סָאד ? ןניזנוא ןַא רַאט סָאװ ? ןעגעוו טָאג
 ,ןערהעגַאב רימ סָאװ ,סָאד רַאפ ,טהיצ זנוא סָאװ וצ ,ןעגנַאלרעפ רימ סָאװ סָאד
 טָאג א ןופ ,ךילדנעטשרעפנוא זיא זנוא רַאפ סָאװ ,סעּפע בעילוצ ןעבעל רונ
 רַאפ סָאװ .ןעמיטשעב טינ ןָאק ןוא ןהעטשרַאפ טינ ןָאק רענייק ןעכלעוו ,ןעגעוו
 -ָאימ ןענַאטשרעּפ טינ ןעד עקַאט ךיא בָאה ? ן'תמא ןיא סָאװ רעבָא ! ןניזנוא ןַא
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 ןעד ךיא לעפייווצ ןענַאטשרעפ ייז בָאה ךיא ביוא ןוא ? רעטרעוו עניניזנוא סרָאד
 ,רהָאלק טינ ,שירַאנ ןענייז ייז זַא ןענוטעג ךיא בָאה ? טייקגיטכערעג רעייז ןיא

 { ךילטקניּפ טינ
 -רַאפ רע איוו ױזַא עקַאט ןוא ,ןענַאטשרעּפ ךָאד םהיא בָאה ךיא ,ןיינ,

 ןיא זיא טינ סָאװ רעדייא רערהָאלק ןוא רעלופ וליפא ןענַאטשרעפ ןוא ,טהעטש
 טינ ןיירעד ןָאק ןוא טלעפייווצעג טיִנ ןיירעד להָאמ ןייק ךָאד בָאװ ןוא ,ןעבעל

 זיולב טהעטשרַאפ טלעוו עצנַאג איד ,עלַא רונ ,ןיילַא ךיא טינ ןוא / ,ןעלפייווצ

 םענייק ייב ָאטינ ?עפייווצ ןייק זיא ןיילַא ןיירעד ןוא גידנעטשלַאפ ןיילַא סָאד

 ןייק בָאה ךיא סָאװ טקניירקעג ןעוועג ןיב ,םיסנ טכוזעג בָאה ךיא ןוא;
 רעדנואוו רעלעירעטַאמ ַא .ןעגייצרעביא ךימ לָאז רעכלעוו ,ןעהעזעג טינ תפומ
 סָאװ ,רעדנואוו רעכילגעמ גיצנייא רעד ,רעדנואוו ַא זיא טָא ןוא .ןעקַאּפ ךימ טלָאװ

 בָאה ךיא ןוא ,ןעטייז עלַא ןופ םורא ךימ טלעגניר סָאװ ,גידנעטש טריטסיזקע

 ! טקרעמעג טינ םהיא
 "עוו ןעגָאמ םענעגייא ןייז ןופ זיולב טבעל ווָאליריק זַא ,טגָאז רָאדָאיּפ,

 םיאורב עגיטפנינרעפ איו ,עלַא רימ .גיטפנינרעפ ןוא ךילדנעטשרַאפ זיא סָאד ,ןעג

 גנולצולּפ ןוא .ןעגעוו ןעגָאמ םענענייא ןופ זיולב איו ןעבעל טינ שרעדנַא ןענָאק

 ןעמ זַא ,טוג םינ זיא ןעגעוו ןעגָאמ ןופ ןעבעל זַא ,רָאדָאיפ רעגיבלעזרעד רימ טנָאז

 ןייא רעד ןופ ןיוש בָאה ךיא ןוא ,ןעגעוו סטָאג ןופ ,ןענעוו תמא ןופ ןעבעל ףרַאד

 ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ןענָאילימ איד יא ,ךיא יא ! ןענַאטשרעּפ םהיא גנוטיידנָא

 -על סָאװ ןעשנעמ ןענָאילימ ןוא ,רימ ןופ רעהירפ תורוד ןוא תורוד טימ טבעלעג

 ןוא טכַארטעג ןעבָאה סָאװ איד ,םימכח ןוא טסייג ןיא עמערָא ,םירעיוּפ ,טציא ןעב
 טרערעג ךַארּפש רערהָאלק טינ רעייז טימ עלַא ןעבָאה ייז ,םעד ןעגעוו ןעבירשעג

 טָאװ וצ :ןענַאטשרעּפנייא םענייא םעד ןיא עלַא ןענייז רימ --- עגיבלעזסָאד

 ךימ ייב זיא ןעשנעמ עלַא טימ ןעמַאזוצ ,טוג זיא סע סָאװ ןוא ןעבעל ףרַאד ןעמ

 ; ןעסיוו סערהָאלק ןוא סעטּפַאהלעפייווצנוא ,סעטסעפ סעגיצנייא ןייא רונ ןַארַאפ
 זיא סָאד : טפנונרעפ ן'טימ ןערעו טרהעלקרע טינ ןָאק ןעסיוו עגיזָאד סָאד ןוא

 .ןעגלָאפ ענייק ןעבָאה טינ ןָאק ןוא ןעכַאזרוא ענייק טינ טָאה ןוא ?כש ןופ ץוחל

  בױא ;טיִנ סעטוג ןייק ןיֹוש סָאד זיא ,עכַאזרוא ןַא טָאה סעטוג ןעוו,

 סָאד .טיִנ סעטוג ןייק ךיוא ןיוש סָאד זיא ,גנוניולעב --- עגלָאפ ַא טָאה סָאד
 ןוא ןעכַאזרוא ןופ טייק רעד ןופ בלַאהרעסיוא טהעטש טייקסטוג זַא ,טסייה

 יי | 2 .ןענלָאפ

 רערעסערג ַא ןייז ןעד ןָאק .ןעסייוו עלַא רימ ןוא ,ךיא סייוו עטוג סָאד ןוא,

 : 2 ? ןופרעד סנ

 ךיז ןעֶבָאה סע זַא ,גנוזייל איד ןענופעג בָאה ךיא זַא ,ךילגעמ סָאד זיא,

 םעד רעביא גידנעהעג ,ןיוועל טכַארטעג טָאה "? םירוסי עניימ עֶלַא טציא טגידנעעג

 "היפ ןוא םייקדעימ ןייק טינ ,ץיה איד טינ גידנעקרעמ טינ ןוא געוו ןעגיביוטש
 רַאפ ןעוועג זיא סָאד .םירוסי עגנַאל ענייז ןופ טשרוד םעד טשעל רע איו גידנעל

 ןַא סעּפע זיא סע זַא ,טכודעג טושּפ ךיז טָאה םהיא זַא ,דנעהערפרע ױזַא םהיא

 | | :טייקכילגעמנוא

 רע טָאה -- "ןהעטשרַאפ ןוא ןעכַאמ רהָאלק טוג סָאד ךיז ףרַאד ןעמ ,אי ,
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 עניטפאז איד ףיוא ךיז גידנעצעזוצ ןוא ?עדלעוו ןיא גידנערהעקבָארַא ,טגָאזעג ךיז

 ?יױזַא ךיז ךיא הערפ סָאװ ? טקעדטנע ךילטנענייא ךיא בָאה סאוו, -- זָארג-דלאוו
 בָאה ךיא .סייוו ךיא סָאװ ,סָאד זיולב סייוו ךיא ,טקעדטנע טשינרָאג בָאה ךיא

 -"ףעפ ןיא ןיולב טינ ןעבעל ןעבעגעג רימ טָאה עכלעוו טפַארק ענעי ןענַאטשרעפ
 ןופ ןערָאװעג יירפ ןיב ךיא .טציא ךיוא ןעבעל רימ טיג עכלעוו רונ ,טייהנעגנַאג

 .תיבה-לעב םעד טנעקרעד בָאה ךיא ,יירערַאנ

 רער ןופ רעּפרעק ם'ןיא ,רעּפרעק ןיימ ןיא זַא טגָאזעג ךיא בָאה רעהירפ ,, |
 ןעפע ןַא סע טָאה טא) רָאפ טמוק טקעזניא ןעגיזָאד םעד ןופ ןוא זָארג רעגיזָאד

 ףָאטש ןופ גנולסקעוו ַא רָאפ טמוק (ןעגיולפעגקעווַא זיא ןוא ךעלעגילפ איד ןהָאטעג
 איד ןיא ,ןעמעלַא זנוא ןיא ןוא .עצעזעג עשיגָאלָאיזיפ ןוא עשימעכ ,עשיזיפ טיול
 ,גנולקיווטנע ןַא רָאפ טמוק ,ןעקעלפ ענַאמוט איד טימ ,סנעקלָאװ איד טימ רעמיוב
 יוזַא ...ףּפמַאק ןוא גנולקיווטנע עכילדנענוא ןַא ? סָאװ ןיא ? סָאװ ןופ גנולקיווטנע

 רעד ןיא טּפמַאק ןוא גנוטכיר זיא סע עכלעוו א ןייז ךילגעמ ןענַאק טלָאװ סע איוו
 רעד ףיוא גידנעקוק סינ סָאװ ,טרעדנואווענ ךיז בָאה ךיא ןוא ! טייקכילרנענוא

 ןעגעוטסעד ןופ ךיז טָאה ,געו םעד ףיוא ןעקנַאדעג ןופ גנוגניירטשנא רעסיורג
 ןוא ןערהעגַאב עניימ ןופ ןעניז רעד ,ןעבעל ןופ ןעניז רעד טקעדטנע טינ רימ רַאפ
 ןעבעל :ןעבעל ןופ ןעניז םעד סייוו ךיא זַא ,ךיא גָאז רעבָא טציא .ןעננובערטש
 לופסינמייהעג זיא ןעניז רעניזָאד רעד ןוא .ןענעוו המשנ רעד ןופ ,ןענעוו סטָאנ ןופ
 ןעניז רעד זיא ױזַא .רהָאלק זיא רע סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ ךילרעדנואוו ןוא
 -העקרעביא ,ןהָאטעג גָאז ַא ךיז רע טָאה ,"תולדג ,אי ,טריטסיזקע סָאװ סעלַא ןופ
 "ערבוצ וצ טינ גידנעכוז ןוא ףעלגנייטשיזָארג גידרנעדניב ,ךיוב ן'פיוא ףךיז גידנערי

 .ייז ןעכ

 -םעזטּפיױה ןוא .לכש ןופ טייקשירַאנ איד רונ ,לכש ןופ תולדנ איד טינ ןוא;
 איד ,עקַאט ךילמענ ,אי .,לכש ןופ טייקעטאוועטולּפ איד ,טייקערטיכ איד ךיל

 ,טלָאהרעדיװ רע טָאה ,"?כש ןופ יירעלדניווש

 ןעקנאדרעפ וצ זיולב ןעבעל ןָאק רע זַא ,ןערָאװעג רהָאלק טציא זיא םהיא
 .ןעגיוצרע ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןעגנוביולג ענעי

 -על ןיימ ןעבעלכרוד ךיא טלָאװ איוו ןוא ןעוועג סנױזַא ךיא טלָאװ סָאו,

 ,ןעסיוו טינ טלָאװ ןוא ןעביולג ןעגיזָאד םעד טָאהעג טינ טלָאװ ךיא ביוא ,ןעב
 ףךיא ? ןענעוו ןעטיונ ענעגייא ןופ טינ ןוא ,ןעגעוו סטָאנ ןופ ןעבעל ףרַאד ןעמ זַא
 . זיא רימ רַאפ סָאװ םעד ןופ ךַאז ןייק .טעדרַאמעג ,טעװעשלַאפעג ,טביורעג טלָאװ
 -רעווש איד גידנעכַאמ ןוא ."טריטסיזקע טינ רימ רַאפ טלָאװ ,ןעבעל ןיא החמש ַא
 "רָאפ טנַאקעג טינ ןפוא םושב ךיז רע טָאה ,עיזַאטנַאפ ןייז ןופ גנוגניירטשנא עטסו

 טינ טלָאװ רע ביוא ,ןעוועג ) טלָאװ אפוג רע עכלעוו ,האירב עשיריהט ענעי ןעלעטש
 .טבעל רע סָאװ בעילוצ ,סָאד ןעסיוו

 טָאה ןעקנייד סָאד ןוא .עגַארפ ןיימ ףיוא רעפטנע ןַא טכוזעג בָאה ךיא

 עג רימ טָאה רעפטנע םעד .,ןעבענ טנַאקעג טינ עגַארפ רעד ףיוא רעפטנע ןייק

 ןוא .זיא טכעלש סָאװ ןוא זיא טונ סָאװ ןעסיוו ן'כרוד אפוג ןעבעל סָאד ןעבעג
 רימ זיא סָאד רונ ,ןעברָאװרע טינ ךאז ןיוק טימ ךיא בָאה ,ןעסיוו עניזָאד סָאד
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 "רעד ןערָאוועג ןעכבעגע ג ,ןעמעלַא טימ ןעמַאזוצ ןערָאװעגנ ןעבענעג

 .ןעמהענ טנַאקעג טינ ץעגרע ןופ ךָאד סָאד בָאה ךיא םוראוו ,רַאפ

 -רעד טפנונרעפ ן'טימ סָאד ךיא ןיב ? ןעמונעג סָאד ךיא בָאה ןענַאװ ןופ ,

 טָאה ןעמ ? םהיא ןעגרעוו טינ ןוא ןעטנעהָאנ םעד ןעבעיל ףרַאד ןעמ ןַא ,ןעגנַאנ

 "עג סָאד ןרעג בָאה ךיא ןוא ,ןעוועג דניק ַא ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,טגָאזעג רימ סָאד

 -רַאה ןיא רימ ייב ןיוש זיא סָאװ ,סָאד טגָאזעג רימ ןעמ טָאה סָאד םוראוו ,טביולג

 טקעדטנע טָאה לכש רעד .לכש רעד טינ ? טקערטנע סע טָאה רעו ןוא .ןעוועג ןעיצ

 ןעמעלַא לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפ רעכלעוו ,ץעזעג םעד ןוא ןייזאד ס'םוא ףּפמַאק םעד

 סָאד .ןעגנַאלרעפ עניימ ןעגידעירפעב רונ רימ טרעטש סע רעוו ,ןענרעוו ןעמעלַא

 טנַאקעג טינ לבש רעד טָאה ןעטייווצ םעד ןעבעיל ןוא .?כש ןופ רהיפסיוא רעד זיא

 | ",טינ לבש ןייק זיא סע םוראוו ,ןעקעדטנע

9. 

 -עגרָאפ גנַאל טינ זיא סָאװ ,ענעצס ַא ףיוא טנַאמרעד ךיז טָאה ןיוועל ןוא

 ןעביוהעגנָא ןעבָאה ,ןיילַא גידנעביילב ,רעדניק איד .רעדניק סיללאד טימ ןעמוק

 .ןאטנאפ ַא ןופ איו ?יומ ןיא ךלימ ןעסיג ןוא טכיל ףיוא ענילאמ ןעלגערּפ

 "ומ רעד זיא ,ןעהעזרעד סָאד ןעבָאה ןוא ןיירא ןענייז ןיוועל ןוא רעטומ איד ןעוו

 ,סָאד בורח ןעכַאמ ייז זַא ,ןערהעלקרע וצ ייז ,הימ ערעווש טימ ןעמוקעגנָא רעט

 טיײברַא איד זַא ןוא ,טיײברַא לעיפ ױזַא טסָאקעג ענעסקַאװרע איד טָאה סע סָאװ

 ,רעזעלג ןעכערב ןעלעוו ייז ביוא זא ןוא ,ןעגעוו טרעייז ןופ ןערָאװעג ןהָאטעג זיא

 ןעסיגוצ ןעלעוו ייז ביוא זא ןוא ,ןעקנירט וצ עעהט סָאװ ןופ ןעבָאה טינ ייז ןעלעוו

 .רעגנוה ןופ ןעברַאטש ןעלעוו ןוא ןעסע וצ סָאװ ןעבָאה טינ ייז ןעלעוו ,ךלימ סָאד

 ןוא טייקגיהור רענעי ןופ טלָאמעד טשַאררעביא ןעוועגנ זיא ןיוועפ ןוא

 "רעוו סעמַאמ איד טרעהעג ןעבָאה רעדניק איד עכלעוו טימ ,ןעביוֿפנ-טינ ןעטלַאק
 ןעסירעגרעביא זיא ךיז ןעלעיּפש רעייז סָאװ ,ןעסָארדרעּפ זיולב טָאה ייז .רעט

 ייז .טגָאזעג טָאה עמַאמ איד סָאװ ,טביולגעג טינ טרָאװ ןייק ןעבָאה ןוא ןערָאװעג

 איד ךיז ןעלעטשרָאפ טנָאקעג סינ ןעבָאה ייז ?ייוו ,ןעביולג טנַאקעג טינ ןעבָאה

 טנַאקעג טינ ןעבָאה ןוא ,ךיז ןעצונעב ייז סָאװ טימ ,סָאד ןופ גנוסַאפמוא עצנַאז

 .ןעבעל ייז סָאװ ןופ ,עגיבלעזסָאד ןעטכינרעפ ייז זַא ןהעטשרַאפ

 -- טבַארטעג רעדניק איד ןעבָאה --- ךַאז רעדנוזעב א ךיז זיא סָאד ---

 סָאד םוראוו ,ָאטינ סעניטכיוו ןייק ןוא סעטנַאסערעטניא ןייק ןיירעד זיא סע ןוא

 ןעגעוו ןעבָאה רימ .עגיבלעזסָאד דימת ןוא  ,ןייז טעוװ ןוא ןעוועג ?הָאמ עלַא זיא

 ןעלעוו ןעטלָאװ רימ ןוא ; סעגיטרַאפ ןיוש זיא סָאד ; ןעטכַארט וצ סָאװ טינ םעד

 .איוו טכַארטעגסױא רימ ןעבָאה טָא .סעקניאיינ ,סענענייא סעּפע ןעטכַארטסיוא

 - "יא ןעסיג ךלימ ןוא ,טכיל ן'פיוא ןעלגערּפ ןוא ענילַאמ ססאט ןיא ןעניילוצניירַא
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 רעכילהערפ זיא סָאד .ןיירַא ?ליומ ןיא ךיילנ ןַאטנָאפ א ןופ איוו ןעטייווצ םעד רענ
 ,סַאט ןופ ןעקנירט וצ איוו רעיינ ןוא

 ןעוו ,ןהָאטעג טינ ךיוא סָאד ןעד ךיא בָאה ,עגיבלעזסָאד טינ ןעד רימ ןעוהט ,
 ןופ עטפערק איד גנוטיידעב איד ןעניפעג וצ טכוזעג טפנונרעפ ןיימ טימ בָאה ךיא
 וצ טצעזעגטרָאפ רע טָאה "? ןעבעל סנעשנעמ ןופ ןעניז םעד ןוא רוטַאנ רעד
 | :ןעטכַארט

 ייז ןעוו ,ןעירָאעהט עשיפָאזָאליפ עלא עגיבלעזסָאד טינ ןעד ןעהוט ןוא,

 ןעגניירב ,ןעשנעמ םעד ראפ דמערפ זיא רעכלעוו געוו-ןעקנַאדעג םעד ףיוא ןעליוו

 סָאד סייוו ןוא ןיילא ,ונאל ןיוש סייוו רע סָאװ ,סָאד ןופ גנונעקרענא רעד וצ םהיא
 .רהָאלק טינ ןעד זיא ? ןעבעל טנַאקעג טינ רע טלָאװ םעד ןחָא זא ,גיטכיר יוזא רַאגָאז
 ,סיוארָאפ ןופ סייוו רע זא ,עירָאעהט רעשיפָאסָאליפ רעדעי ןופ ננולקיווטנע רעד ןופ
 ןופ רערהעלק טינ ןפוא םושב ןוא רָאדָאיפ רעיוּפ רעד איוו רעכיז ױזַא ךיוא ןוא

 ןעגעו עטפאהלעפייווצ ךרוד רונ ?יוװ רע ןוא ,ןעבעל ןופ ןעניז רקיע רעד ,םהיא
 | ? טסואוועב ןעמעלא ןיוש זיא סָאװ ,וצרעד קירוצ ןעמוק

 ,ןעפאש ןיילא ןעלָאז ייז ,ןיילא רעדניק ןעזָאל טשרָאקַא ןעמ לָאז ,הברדא , |
 יז ? ןעפיטש ןעד ייז ןעטלָאװ .רעטייוו יוזא ןוא ,ךלימ ןעקלעמ ,סעפעג ןעכַאמ
 ערעזנוא טימ טשרָאקַא זנוא טזָאל הברדא .ןעברָאטשעגסיױא רעגנוה ןופ ןעטלָאװ

 א ןהֶא רעדָא ,רעפּפעש ןוא טָאג ןעגיצנייא ןופ ףעירגעב א ןהֶא ,ןעקנַאדעג ,תוואת

 ! זיא טכעלש ךעלטיז סָאװ גנורהעלקרע ןא ןהָא ,זיא טוג סָאװ ,םעד ןופ ףעירגעגב
 ןיולב ןעכַאמ ריס ! עפעירגעב עניזָאד איד ןהֶא ףיוא סעּפע טיוב ,הברדַא,

 ! רעדניק טושּפ .טַאז גיטסייג ןענייז רימ ?לייוו ראפרעד ,בורח
 -עג סינױנעטשרעפ עדנעהערפרע עניבלעזיד רימ וצ טמוק ןענַאװ ןופ ,

 ? הור-ןעלעעז רימ טיג סָאװ עגיצנייא סָאד זיא סָאװ ,רעױּפ םעד טימ ךילטפַאשניימ
 | ? ןעמונעג רימ ייב סָאד ךיז טָאה ןענַאװ ןופ

 כָאה ,טסירק א סלא ,טָאג ןעגעוו עפעירגעב איד ןיא רענעגיוצרע ןא ,ךיא
 טָאה םוהטנעטסירק סָאד סָאװ ,םיגונעת עגיטסייג ענעי טימ ןעבעל ןיימ טלעיפעגנָא
 איוו רָאנ ,ךיא ,ייז טימ בעל ןוא םיגונעת עגיזָאד איד טימ לופ ןיב ,ןעבעגעג רימ
 פיו ךיא ,טסייה סָאד .ייז ךיא עטכינרעפ ,ייז גידנעהעטשראפ טינ ,רעדניק איד
 -ָאמ רעגיטכיוו א ןָא טמוק סע רונ איוו ןוא .בעל ךיא סָאװ טימ ,סָאד ןעטכינרעפ
 ךיא הענ ,גירעגנוה ןענייז רעדָא טלַאק זיא ייז ןעוו רעדניק איו ,ןעבעל ןיא טנעמ
 איד ןעמעוו ,רעדניק עשירעפעיטש איד ןופ רעגרע ךָאנ ,ךיא ןוא ; ם ה י א רוצ
 וצ ןעכוז ןוא ןעיירעפיטש עשרעדניק עניימ זא ,?היפ ךיא ,ןא טלעדיז עמַאמ
 ,רימ ןעגעג טנעכעררעפ סינ רָאג ןרעוו גָאטלייװ סיוא טיוה ןופ ןעגנירּפש
 רימ זיא סָאד רונ ,לכש ן'טימ טינ ךיא סייוו ,סייוו ךיא סָאװ סָאד ,אי, |
 ץטימ סָאד סייוו ךיא ןוא ןערָאװעג טקעדטנע רימ זיא סָאד ,ןערָאװעג ןעבעגעג
 ,טגידיירּפ עכריפ איד סָאװ ,סָאד ןיא ןעביולנ ךרוד טּפיוהרעביא ,ןעצרַאה

 -רעביא ךיז טָאה ,{יוועל טלָאהרעדיװ ךיז טָאה "! עכריק איד ? עכריק איד,
 /טייו רעד ןיא ןעקוק ןעביוהעגנָא טָאה ןוא טייז רעטייווצ רעד ףיוא טרהעקעג
 ,ךייט טייז רענעי וצ ןעבילקענ ךיז טָאה עכלעוו ,עדַאטס רעד ףיוא

 עכריק איד סָאװ ,טעלַא ןיא ןעביולג לָאז ךיא זַא ךילנעמ טינ זיא וצ ,

 :ןיצ



 אנינעראק אננא

 ןעביוהעגנָא טָאה רע .ןיילַא ךיז גידנעריבורּפסיױא ,טכַארטעג רע טָאה "? טגידיירּפ
 םהיא ןעבָאה עכלעוו ,עכריק רעד ןופ ןערהעל עלַא ןויכ ַא טימ ךיז ןענָאמרעד וצ

 טרהעלקרע ךיז ךיא בָאה איוו ןוא ? גנופּפעש ַא .רַאברעדנָאז ןעזיוועגסיוא רעמיא
 --- דניז ןוא ?עפייט רעד -- 4 גנורהעלקרע ןייק ? ץנעטסיזקע סלַא ? ץנעטסיזקע
 ...? עזייב סָאד ךיא רהעלקרע איו ןוא

 ַא ,ןעסיוו טשינרָאנ ןָאק ןוא טשינרָאג סייוו ךיא ,טינ סייוו ךיא רעבָא

 ",ןעמעלַא טימ ךיילג טגָאזעג רימ טָאה ןעמ סָאװ סָאד ץוח
 -לָאװ ,ןעכיוה םעד ףיוא טציא טקוקעג רע טָאה ,ןעקור ן'םיוא גידנעגיל

 רעכילדנענוא ןַא זיא סָאד זַא ,זיא סָאד סָאװ טינ ןעד ךיא סייוו, .לעמיה ןעזָאלנעק
 -עווק טינ לָאז ךיא איוו רעבָא ? בלעווענ רעניכעלייק א טינ זיא סָאד זא ןוא םיור

 שרעדנַא םהיא ךיא ןָאק ,טפארק-העז ןיימ ןענניירטשנָא טינ ןוא ןעניוא איד ןעשט
 ךיא סָאװ ףיורעד גידנעקוק טינ ןוא ,טצינערנעב טינ ןוא דנור רונ איוו ןעהעז טינ
 קפס םוש ןהָא ןענעווטסעד ןופ ךיא ןיב ,םיור ןופ טייקכילדנענוא רעד ןענעוו סייוו

 ןיב ןוא ,בלעוועג רעיולב רעטסעפ א סָאד ןזיא ןעגיוא עניימ רַאפ ןעוו ,טכערעג
 סָאװ ןעהעז וצ ןָא ךיז גניירטש ךיא ןעוו רעדייא ,טכערעג רהעמ ךָאנ ןיירעד

 ".ןיא םהיא ןופ רעטייוו
 -וצ איוו זיולב ךיז טָאה ןוא ןעטכַארט וצ טרעהעגפיוא ןיוש טָאה ןיוועל

 טהערפרע איוו סעּפע ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעמיטש עלופסינמייהעג איד וצ טרעהעגנ
 .ךיז ןעשיווצ טדערעגנרעביא טנרָאזעב ןוא

 -עג טכַארט ַא רע טָאה --- ?הנומא זיא סָאד זַא ןייז ךילגעמ סָאד לָאז,
 טָאה -- "! טָאג ריד קנַאד ךיא --- קילג ןייז ןיא ןעביולג וצ גידנעבָאה ארומ ןהָאט
 ןהָאטעג ביוה ַא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןעצכולש ַא גידנעגנילשבָארַא טדערעגסיורא רע

 ןעבָאה עכלעוו ,ןערהערט איד דנעה עדייב טימ טשיוועגסיוא טָאה ןוא םהיא ןיא

 | .ןעניוא ענייז טלליפעגנָא

10: 

 ; תומהב עדַאטפ איד ןעהעזעג טָאה ןוא טייוו רעד ןיא טקוקעג טָאה ןיוועל
 ןוא דרעפ ןעצרַאוװש ןייז טימ טנאּפשעגנייא לעגעוו ןייז ןעהעזרעד ךָאנרעד טָאה רע

 -עג דער ַא סעּפע טָאה ,עדַאטס רעד וצ ןערהָאפעגוצ זיא רעכלעוו ,רעשטוק םעד
 "עג ענייז ןיא טפעיטרעפ יוזא ןעוועג רעבָא זיא רע .ךוטסאּפ םעד טימ ןהָאט

 ,טרהָאפ רעשטוק ןייז סָאװ ךָאנ ןהָאטעג טכַארט ַא טינ רָאנ טָאה רע זַא ,ןעקנַאד
 ןערהָאפעגוצ ןיוש זיא רעשטוק רעד ןעוו ,ןַאד טשרע וצרעד טּפַאכעג ךיז טָאה רע

 : ןהָאטעג ףור א םהיא טָאה ןוא םהיא וצ טנעהָאנ
 רעדורב רעד ןערהָאפוצ ןעמוקעג ןענייז .טקישענ ןעבָאה התצירּפ איד ---

 ,ץירּפ ַא סעּפע ךָאנ ןוא
 ןַא איוו .סעצייל איד ןעמונעג טָאה ןוא לענעוו ןיא טצעזעג ךיז טָאה ןיוועל
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 אנינעראק אננא

 םהיא טימ סָאװ ןענָאמרעד טנָאקעג טינ ךיז גנַאל רע טָאה ףָאלש ןופ רעטכאוורע
 ךיז ןעבָאה ,טסַאנ רעטסואוועבנוא רעד יא ,יורפ איד יא ,רעדורב רעד יא .,זיא

 ןעלעוו טציא זַא ,טכודענ ךיז טָאה םהיא .טלעטשעגרָאפ שרעדנַא ץנאנ טציא םהיא

 .שרעדנַא רָאג ןייז ןעשנעמ עלַא וצ ןעגנוהיצעב ענייז ןיוש

 עלַא זיא סע איוו ,טייקדמערפ ַאזַא טציא ןייז טינ טעוו רעדורב םוצ,
 טעװ ןיטיק טימ } ןייז טינ ןעלעוו ןעיײרעּפמַאה ןייק --- ייז ןעשיווצ ןעוועג לָאמ
 ,ןייז טינ ךיז לָאז רע רעוו ,טסַאנ םעד טימ ; ןייז טינ געירק ןייק רחעמ ?הָאמ ןייק

 רָאנ טעוװ סעלא --- ןענַאוװיא טימ ,ןעשנעמ איד טימ ; טוג ןוא דלימ ןייז ךיא לע |
 | ",ןייז שרעדנַא טציא

 ןעבעל ןעסעזעג זיא רעכלעוו ,ןענַאװיא וצ טקוקעגמוא ךיז טָאה ןיוועל
 טינ ץלַא טָאה ןוא דנעה איד טימ ןהָאט וצ סָאװ טסואוועג טינ טָאה ןוא םהיא

 "על .ןעזָאלבעגפיוא טָאה דניוו רעד עכלעוו ,דמעה ןייז ןעקירדוצ-וצ טרעהעגפיוא
 "ענג טינ טָאה רע ןוא ,ןעדייר ןעביוהנָא םהיא טימ טלעוועג רהעז ךיז טָאה ןעניוו
 ,ןהָאט סעומש ןעכילבעיל ַא סעּפע טלעוועג ךיז טָאה םהיא ; סָאװ ןעגעוו טסואוו

 ףיורא טרהָאפ רהיא םוראוו ,סטכער טרהעק ןוא טוג ױזַא טייז רחיא ---
 רעד טימ טָאה ןוא רעשטוס רעד טגָאזעג טָאה -- םיֹוּב ןעטקַאהעגבָא ןַא ףיוא
 ,עצייל סניוועל ןהָאטעג היצ א דנַאה

 ןיוועל טגָאזעג טָאה -- ! טינ ךימ ןערהעל ןוא טינ רהיר ,ךיד טענ ךיא ---

 .ןעוועריק ןייז ןיא טשימעגניירַא ךיז טָאה רעשטוק רעד סָאװ ,רעכילסורדרעפ ַא
 ןייז ןיא ןעשימניירַא ךיז טגעלפ ןעמ ןעוו ,ןערעוו טנערעגפיוא רעמיא טנעלפ רע

 טָאה רע תועט ַא רַאפ סָאװ ,טלהיפרעד רעיורט טימ ךיילנ רעבָא טָאה רע .טײברַא
 גנומיטש-סהטימעג ןייז זַא טנעכערעג טָאה רע ןעוו ,קירוצ עלייוו א טימ טַאהעג
 .טייקבילקריוו רעד וצ ןעגנוחיצעב ענייז ןרעדנע ךיילג ןָאק

 ןעפָאלעג רעדניק םיללאד ןענייז --- ! איטסָאק לעקנָא ! איטסָאק לעקנָא ---
 רעד ןוא ,ךיוא טחעג עמַאמ איד -- זיוה ןופ טסרָאיװ לעטרעפ ַא ןעגעגנַא םהיא
 "עג ייז ןעבָאה -- סעּפע רעצימיא ךָאנ ןוא שטיוװָאנַאװיא יינרעס ןוא טהעג עדייז
 ,לענעוו ןיא גידנעכירק טדער

 | ? רעבָא רעוו ---
 -- דנעה איד טימ רע טכַאמ ױזַא טָא ןוא ! סעּפע רעניד'הנושמ ַא ---

 .ןעוואסאוואטאק גידנעמהַאכאנ ,אינאט טגָאזעג טָאה
 ַא טָאה "! שנעמ רעמהענעגנַאנוא ןַא סעּפע ןייז טינ רונ לָאז סע ,ךַא,

 ,ןיוועל ןהָאטעג טכארט
 טרהעקרַאפ ךיז טָאה ;עװ רעד ואוו טרָאד גיד'נהַאט עוועריק ַא זיולב ןוא

 -אוואטאק טנעקרעד ןיוועל טָאה ,ןעגעגטנא םהיא עדנעמוק איד גידנעהעזרעד ןוא |
 איוו ,דנעה איד טימ יוזא טארוקַא גידנעכַאמ ןוא טוה םענעיורטש ןייז ןיא ןעוואס
 | .ןעזיוועב סָאד טָאה אינאט

 ךיא לעוװ ןעקנַאדעג עניימ ןעגָאזסיורא גיניזטכייל ןוא ןעריטוקסיד ,ןיינ;
 "אק איוו ךיז גידנענַאמרעד ,ןהָאטעג טכַארט ַא ןיוועל טָאה -- "טינ ןפוא םושב

 .עימָאסָאליפ ןעגעוו ןעריטוקסיד וצ בעיל טָאה ווָאטאוואט
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 -אק ןוא רעדורב םעד גידנעסירגעב ןוא לענעװ ןייז ןופ גידנעהעגסיורַא
 .טכַאמ בייוו ןייז סָאװ ןהָאטענ גערפ ַא ןיוועל טָאה ,ןעוואסאוואט

 ליו איז .לעדלעוו םוצ בוטש ןופ ןעיטימ ןעגָארטעגרעביא טָאה איז --
 טגָאזעג טָאה -- סייה זיא זיוה ןיא םוראוו ,ןעכַאמ טכערוצ טרָאד םהיא רַאפ
 דניק םעד ןעגָארט לָאז יטיק זַא ,םעד ןעגעג ןעוועג להָאמ עלַא זיא ןיוועל .יללאד
 זַא ,טרעהרעד טָאה רע ןעוו ןוא .ךילרהעפעג זיא סָאד זַא גידנענעכער ,דלַאװ םוצ
 ,םהענעגנַאנוא ןערָאװעג סָאד םהיא זיא ,ןהָאטעג ױזַא טָאה איז

 שטיװָאנַאװיא ייגרעס ןהָאטעג גערפ ַא טָאה -- ? אוד טסכַאמ סָאװ ,ונ ---
 .רעדורב ן'טימ גידנעהעג ןוא עגירעביא איד ןופ ךיז גידנעלייהטבא

 -הטריוו רעד טימ ךיז גיטפעשעב ,רעמיא איוו .סערעדנוזעב ןייק .א ---|
 גנַאל יוזא ןעבָאה רימ ? גנַאל ףיוא ,אוד ןוא --- ןיוועל טרעפטנעעג טָאה -- טּפַאש

 .טרַאװעג ריד ףיוא
 .אװקסָאמ ןיא ןַארַאפ טײברַא ?עיפ .ייווצ ןעכָאװ ַא ףיוא --
 טינ ןוא ,טנעגעגעב ןעקילב סרעדירב איד ךיז ןעבָאה רעטרעוו עזעיד ייב

 ןייז וצ שנואוו רעדנוזעב ַא סעּפע טָאהעג רעמיא טָאה ןיוועל סָאװ ,ףיורעד גידנעקוק
 טָאה ,ןעננוהיצעב עכַאפנייא ןיא ךילכעזטּפיוה ןוא עמערַאװ ןיא רעדורב םעד טימ
 טָאה רע .םהיא ףיוא ןעקוק וצ םהענעגנַא טינ זיא םהיא זַא ,טלהיפרעד טציא רע
 .ןעגָאז וצ סָאװ טסואוועג םינ טָאה ןוא ןעניוא איד ןעזָאלעגבָארַא

 ַא רע טָאה -- ? ךוכ ןייד ןעגעוו סעיזנעצער ןעוועג ןענייז ,איוו ,ונ --
 | | ,ןהָאטעג גערפ

 -נַא ןופ רענינייוו ךָאנ ךיא ןוא ,טניטפעשאב טינ טימרעד זיא רענייק ---
 איראד ,רונ טהעז -- שטיװָאנַאװיא יינרעפ ןהָאטעג לעכיימש ַא טָאה --- ערעד

 ףיוא םעריש ן'טימ ןעזיוועגנָא רע טָאה --- ןעגער ַא ןייז טעוו'ס ,אנווָארדנַאסקעלַא
 .רעמיוב ןעציּפש איד ףיוא ןעזיוועג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ךעלדנעקלָאװ עסייוו איד

 ןעניוועל ןעשיווצ זַא גונעג ןעוועג ןענייז רעטרעוו עכילטע עגיזָאד איד ןוא
 ייא ןענייז ייז איוו ,ןעגנוהיצעב עטלַאק איד ןערעוו רעטייוו לָאז רעדורב םעד ןוא

 .ייז ןעשיווצ ןעוועג רעמ
 .ןעוואסאוואטאק וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןיוועל
 .ןערהָאפוצ ןעמוקעג טייז רהיא סָאװ ,ןהָאטעג טָאה רהיא טוג איוו ---
 ,ןהָאט סעומש ַא רימ ןעלעוו טציא .ןעבילקעג גנַאל ןיוש ךיז בָאה ךיא --

 ? ןערעסנעּפס ןעזעלעגכרוד רהיא טָאה .ןעקוקמורַא ךיז ןעלעוו
 -- ןיוועק טרעפטנעעג טָאה --- ףוס ן'זיב ןעזעלרעד טינ בָאה ךיא ,ןיינ ---|

 .היטיונ טינ טציא רימ רע זיא ,סנעגירעביא

 ? סָאװ רַאפ .טנַאסערעטניא זיא סָאד ? טסייה סָאװ ---

 ןופ גנוזייל איד זַא ,טגייצרעביא ירמגל ךיז בָאה ךיא ,טסייה סָאד ---

 טינ ןוא םהיא ייב טינ ןעניפעג טינ ךיא לעוװ ,ךימ ןעניטפעשַאב סָאװ ,ןענַארפ איד
 | ....טציא .םהיא וצ עכילנהע ייב

 ,םינּפ סוואסאוואטאק ןופ קורדסיוא רעכילהערפ ןוא רעגיהור רעד רעבָא

 ךיז טָאה סע סָאװ רַאפ ןעסָארדרעּפ טָאה םהיא ; טשַאררעביא גנולצולּפ םהיא טָאה
 .ןעטימ ןיא טלעטשעגבָא ךיז טָאה רע ןוא גנומיטש ןייז טרעדנעעג
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 רע טָאה -- ןעסעומש םעד ןעגעוו ךָאנרעד ןעלעוו רימ ,סנענירעביא ---

 .לעגעטש םעד רעניא רעהַא ןהעג רימָאֿל --- טניילעגוצ

 -עהוצ ןוא ןעגנוגעוועב עניטסַאה רענינייוו סָאװ ןעכַאמ וצ גידנעכוז ---

 "ייברעפ רעטכידעג ןוא רעטכידעג ץלַא ןענייז עכלעוו ,ןענהיב איד וצ ךיז גיידנער

 ןופ לעביטש םעד זיב לענעטש ן'טימ ןעגנַאגרעד רע זיא ,םהיא ייברעפ ןעגיולפעג

 -נײרַא גידנעמושז ןהיב ןייא ךיז טָאה גנַאגניירַא עמַאס םייב .ףיוה ןעקָאטש-נהיב

 .טרעטנאלּפעגסיוא גיטכיזרָאפ איז טָאה רע רעבָא ,דרָאב ןיא םהיא וצ טרעטנַאלּפעג

 יילרעענעדעישרעפ ףיוא ןעמושז וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה ןערעיוא איד ןיא

 ַא ןופ ןרעטיימורט ַא סָאד ,ןהיב-סטיײברַא רעדנעהילפייברעפ ַא ןופ סָאד ,תולוק

 עבלעוו ,םירמוש-ןענהיב עטרעדורעגפיוא איד לָאמַא ןוא ,ןהָארד ןעדנעהעג-גידייל

 ןַא ןיא םהַאצ טייז רענעי ףיוא .אנוש ם'ןופ סטוג ןוא בָאה רעייז ןעכאוועב

 .ןעניוועל גידנעהעז טינ ,ףייר ַא טייברַאעגסיױא טָאה ןוא ןענַאטשעג ןַאמ רעטלַא

 ןעטימ ןיא ןהעטש ןעבילבעג זיא ןוא ןהָאטעג טינ ףוה ןייק םהיא טָאה ןיוועל

 םוא ןיילַא ןייז וצ טייהנעגעלעג רעד ןופ ןעוועג ןרעג זיא רע .ףיֹוה ןעקָאטשנהיב

 -ָאלשרעד וצ ןעזיוועב ןיוש טָאה עכלעוו ,טייקבילקריוו רעד ןופ ךיז וצ ןעמוק וצ

 .גנומיטש ןייז ןעג

 ףיוא ןערעוו וצ סעכ ןיא ןעזיוועב ןיוש טָאה רע זַא ,טנַאמרעד ךיז טאה רע

 טימ גיניזטכייל ןעדייר ןוא רעדורב םוצ טלַאק ךיז ןעזייוו ,רעשטוק םעד ןַאװיא

 .ןעוואסאוואטאק

 גנומיטש עלַאטנעמָאמ ַא זיולב ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןייז ךילנעמ סָאד ןָאק,

 טכַארט ַא רע טָאה '?דַאילס ןייק גידנעזָאלרעביא טינ ,ןהעגייברעפ לאז איז ןוא

 | .ןהָאטעג

 גנומיטש איד טרהעקעגקירוצ םהיא ךיז טָאה טונימ רעבלעזרעד ןיא רעבא

 ןוא סעיינ סעּפע רָאפ טמוק םהיא ןיא זַא ,טלהיפרעד דיירפ טימ טָאה רע ןוא

 -נעלעעז ענעי טרעיײלשרַאפ עלייוו ַא ףיוא זיולב טָאה טייקכילקריוו איד .סעגיטכיוו

 .םהיא ןיא ץנַאג ןעוועג זיא עהור עגיזָאד איד רעבָא ,ןענופעג טָאה רע עכלעוו עהור

 םורא טרעטַאלפענמורַא טציא ןעבָאה עכלעוו ,ןענהיב איד איוו יוזא טקנוּפ

 טינ םהיא ןעבָאה ,טריזומַא םהיא ןעבָאה ןוא טעשַארטסענ םהיא ןעבָאה ,םהיא

 "ירדוצפיונוצ ןעגנואווצעג םהיא ןעבָאה ,טייקגיהור עשיזיפ עלופ ןעבָאה ןעזָאלרעד

 ןעבָאה סָאװ ,תוגאד איד ןעוועג ךיוא ןענייז ױזַא ,ייז ןעדיימוצסיוא םוא ךיז ןעק

 "רעד טינ םהיא ןעבָאה ייז ,לעגעװ ןיא טצעזעג ךיז טָאה רע טניז ןעביוהעגנָא ךיז

 גנַאל ױזַא זיולב טרעיידעג טָאה סָאד רעבָא ; טייקגיהור עניטסייג ןעבָאה וצ ןעזאֿל

 ףיוא טקוקענ טינ טָאה רע ןעוו איוו יוזא טקנוּפ ןוא .ייז ןעשיווצ ןעוועג זיא רע איוו

 ןיא זיא יוזַא ,ץנַאג םהיא ןיא ןעוועג טפַארק עכילרעּפרעק ןייז זיא ,ןענהיב איד

 .טנעקרעד טשרע טָאה רע עכלעוו ,טפַארק עגיטסייג איד ןעבילבעג ץנַאנ ליוא םהיא
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11, 

 -הָאפעג זיא שטיוװָאנַאװיא יינרעס ןעמעוו טימ ,איטסָאק ,אוד טסייוו ---
 גינָאה טימ סעקרעגוא רעדניק איד גידנעבעג ,יללאד טגָאזעג טָאה -- ? רעהַא ןער
 .ןעיברעס ןייק טרהָאפ רע ! ןיקסנָארוװו טימ ---

 םענעגייא ןייז ףיוא ןָארדַאקסע ןַא טימ טרהיפ רע ,ןיילַא טינ וצרעד ןוא ---
 ,וואסאוואטאק טנַאזענרעטנוא טָאה -- ! ןובשח

 סע ,זיא סָאװ -- ןיוועל טגָאזעג טָאה -- םהיא רַאפ ךיז טסַאּפ סָאד --
 ףיוא גיד'נהָאט קוק ַא ןהָאטעג גערפ א רע סָאה -- ? ןעריטנולָאװ ךָאנ ןערהָאפ
 .ןעשטיווָאנַאװיא ייגרעס

 ניטכיזרַאפ ןעמונעגסיורא גידנערעפטנע טינ טָאה שטיוװָאנַאװיא ייגרעס

 -ירפ ם'ןיא טּפעלקעגנָא ךיז טָאה עכלעוו ,ןהיב עגידעבעל ַא לרעסעמ-טכורפ ן'טיט
 .נינָאה ןעש

 ןעטכענ ךיז טָאה סע סָאװ ןעהעז טפרַאדעג טָאה רהיא ! איו ךָאנ ןוא --
 | .וואסאוואטאק טגָאזעג טָאה -- ! לאזקאוו ן'ףיוא ןהָאטעג

 -רע ,ןעליוו סוטסירק םוא ? ןהעטשרַאפ עניזָאד סָאד ןעמ לָאז איוו ,ונ -- |
 -עוו ןעגעג ,ןעדיטנולָאװ איד ןערהָאפ ןיהואוו ,שטיװָאנַאװיא ייגרעס ,רימ טרהעלק
 גידנעצעזטרָאפ ,טסריפ רעטלַא רעד ןהָאטעג גערפ ַא טָאה --- ? ייז ןעפּפמעק ןעמ

 .ןעניוועל ןהֶא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה רעכלעוו ,ךערּפשעג ןעגירעהירפ ַא םינּפַא
 -רעס טרעטטנעעג ?עכיימש ןעניהור ַא טימ טָאה -- ןעקרעט איד ןעגעג ---

 -עג טָאה סָאװ ,ןהיב עכילפליהעבנוא איד גידנערעטנאלּפסיורא שטיווָאנַאװיױא ייג

 ןעשירפ םעד ףיוא רעסעמ ןופ איז גידנעצעזבָארַא ןוא ךעלסיפ איד טימ טלעּפַאצ
 | ,טַאלב םענירג

 -אוויא ןַאװיא ? המחלמ ןעקרעט איד טרהעלקרע סָאד טָאה עשזי-רעוו ---
 ? להַאטש םַאדַאמ טימ אנווָאנַאװיא אידיל ןיפערג ןוא וואזאנאר שטיווָאנ

 -טימ ןעשנעמ ןעבָאה סָאד ; המחלמ ןייק טרהעלקרע טינ טָאה רענייק ---

 -ַאוויא ייגרעס טגָאזעג טָאה -- ןעפלעה ייז ןעליוו ןוא עדנעדייל איד טימ דייל
 .שטיווָאנ

 -על טגָאזעג טָאה -- עפליה ןעגעוו טינ ךָאד טדער טסריפ רעד רעבָא --
 זַא ,טגָאז טסריפ רעד .המחלמ ןעגעוו רונ --- רעווש ן'רַאפ ךיז גידנעמהעננָא ,ןיוו

 -רע רעד ןהֶא המחלמ ןייק ןיא ?ײהטנַא ןייק ןעמהענ טינ ןענָאק ןעשנעמ עניטייז
 .גנורעיגער רעד ןופ שינעביול

 ! ןעסייבוצ זנוא טעוװ ןעמ ,ךילקריוו ! ןהיב ַא זיא סָאד ,העז ,איטסָאק ---
 ,געילפ-נעדרעפ ַא ןופ ךיז גידנערהעוובָא ,יללאד טגָאזעג טָאה --

 טגָאזעג טָאה געילט-ןעדרעפ א זיא סָאד ,ןהיב ןייק טינ ךָאד זיא סָאד ---

 .ןיוועל
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 "עג גערפ א וואסאוואטאק סָאה -- עירָאעהט רעייא זיא סָאװ ,ונ ,ונ ---
 טכער ןייק ןעשנעמ טניטייז ןעבָאה סָאװ ראפ -- לעכיימש ַא טימ ןעניוועל ןהָאט
 . ?טינ

 -יהט אאזַא ,טייז ןייא ןופ ,זיא החמחלמ : עדנעגלָאפ זיא עירָאעהט ןיימ ---
 -רעּפ ןעמהענ טינ ןָאק שנעמ ןייא ןייק זַא ,ךאז עכילרעדיוש ןוא עשירזכא ,עשיר
 ןהָאט רונ ןָאק סָאד ; המחלמ א ןעביוהוצנָא טײקכילטרָאװטנַארעפ ןייז ףיוא ךילנעז
 -עג ךילדיימרעטנוא טרעוו עכלעוו ןוא ןעפורעב וצרעד זיא עכלעוו ,גנורעיגער איד
 טפַאשנעסיוװ איד זנוא טגָאז ,סנעטייווצ .ןעטלַאה המחלט לָאז איז וצרעד טכארב
 -רעדנוזעב ,ןעטייחנעגעלעגנא עכילטַאַאטש ןיא זא ,דנַאטשרעּפ רעדנוזעג רעד ןוא

 .ןעליוו םענענייא רעייז ןופ רעגריב איד ךיז ןענַאזטנע ,המחלמ ןיא ךָאנ
 ,עלעפ ןייז ןענָאק סע סָאװ ,עלעטַאט ,ךאז עצנאג איד ךָאד זיא ןיירעד ---

 טרהעלקרע ןאד ןוא ,רעגריב איד ןופ ןעליוו םעד טינ טלעיפרע גנורעינער איד ואוו
 .ואסאווַאמַאק טגָאזעג טָאה --- ןעליוו רהיא אפוג טפַאשלעזענ איד

 -עג ןעלעפעג טינ רעטטנע רעד םינּפא זיא ןעשטיװָאנַאװיא ייגרעס רעבָא
 ,סערעדנא סעּפע ןהָאטעג גָאז א טָאה ןוא טנעקלָאװעגנא ךיז טָאה רע .ןעוו

 אטינ זיא ָאד .ענַארפ איד טלעטשענקעווא יוזא אוד טסָאה טסיזמוא ---
 עכילטסירק ,עכילשנעמ ןופ קורדסיוא ןא ךאפנייא רונ ,גנורהעלקרע-סגעירק ןייק
 רימָאל רעדָא .ןעביולג ןייא ןופ ןוא טולב ןייא ןופ ,רעדירב טע'גרה ןעמ .ןעלהיפעג
 ןעמ ךאטנייא רונ ,חנומא רעבלעזרעד ןופ טינ ןוא רעדירב טינ זַא ,וליפא ןענָאז
 טכארבעגפיוא ףיורעד טרעוו ןעמ ; םויל עטלא ןוא ןעיורפ ,רעדניק סיוא טכַאלש
 טינ ןעלָאז םישעמ עכילרעדיוש עכלעזַא זא ,ןעפלעה ןעפיול ןעשנעמ עשיסור ןוא
 ערוכיש איוו ,ןעהעז ןוא טָאג ןיא ןהעג טסלָאװ אוד זַא ,רָאפ ךיז ?עטש .ןעהעשעג
 טינ טלאמעד טסלָאװ אוד זַא ,קנייד ךיא ;} דניק א רעדָא רעמיצנעיורפ א ןעגָאלש

 אוד ,טינ רעדָא רוכיש םעד ןעגעג המחלמ טרהעלקרע רעצימע טָאה וצ ,ןעגערפ
 -יילעב םעד ןענידייהטראפ טסלָאװ ןוא ןעפרַאװענפיורא םהיא ףיוא ךיז טסלָאװ
 .ןעטגיד

 .ןיוועל טרעפטנעעג טָאה -- ןענע'גרה טינ טלָאװ ךיא רעבָא ---
 .ןענע' גרה אי טסלָאװ אוד ,ןיינ ---
 :גיישרהאוו ךיא טלָאװ ,ןעהעזרעד סָאד טלָאװ ךיא ןעוו .טינ סייוו ךיא ---

 רימ זיא סע רעבָא } ?היפענ ןעראבלעטימנוא ןיימ ןופ ןערָאװעג ןעסירעגניח ףךיל

 רערַאבלעטימנוא אזא רעבָא ,ןהָאטעג םלָאװ ךיא סָאװ ,סיוארָאפ ןענָאז וצ רעווש
 ,ןייז טינ רָאנ ןָאק סע ןוא ןעוואלס איד וצ גוצעב ןיא ָאטינ ךָאד זיא ?היפעג

 רע זיא ערעדנא ראפ רעבָא .ָאטינ להיפעג אזַא זיא ריד ראפ רשפא ---
 / טבעל קלָאפ ןיא -- שטיוװָאנַאװיא ייגרעס טגָאזעג ןעדעירפוצנוא טָאה -- ןַארַאפ
 -סאווָארּפ ןענעוו רוד ֹוצ רוד ןופ גידנעלהעצרעד טרעהעג טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד
 -נעצעג םיעשר , איד ןופ ךָאי םעד רעטנוא ןעטילעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ ענוואל
 טָאה ןוא רעדירב ענייז ןופ םירוסי איד ןעגעוו טרעהרעד טָאה קלָאפ סָאד ",רעגיד
 .ןעלהיפעג ענייז ןעקירדסיוא ןעביוהעגנָא

 ךיא רעבא -- דנעכייוװסיוא ןיוועל טרעפטנעעג טָאה -- ןייז ןָאק סע --
 ...טינ סָאד ?היפ ךיא ןוא ,קלָאפ סָאר ךיוא ןיילא ךָאד ןיב ךיא ; טינ סָאד העז
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 ןעוועג ןיב ךיא -- טסריפ רעד טנָאזעג טָאה -- םינ ךיוא ךיא ןוא ---
 טינ בָאה ךיא ,הדומ ךיז ןיב ךיא ןוא ,ןעננוטייצ איד ןעזעלעג בָאה ,דנַאלסיוא ןיא
 בעיל יוזא ןעסור עלא לָאמַא טימ ןעבָאה סעּפע סָאװ ,ןהעטשראפ וצ ןעביוהעגנָא
 ? טינ עבעיל ןייק רָאנ ייז וצ סעּפע להיפ ךיא ןוא ,ןעוַאלפ-רעדירב איד ןעמוקעב
 אמתסמ ךיא ןיב סָאד זא ,טניימעג בָאה ךיא ,שפנ תמגע סיורג טַאהעג בָאה ךיא
 "וק רעבָא .טקריוװעג ױזַא רימ ףיוא דאבסלראק טָאה סָאד זא רעדָא עקילַאק ַאזַא
 -ַאפ ךיוא ןענייז רַײמ רעסיוא זא ,העז ךיא .טגניהורעכ ךיז ךיא ,בָאה רעהא גידנעמ
 -רעדירב טימ טינ ןוא דנַאלסור טימ זיולב ךיז ןעריסערעטניא עכלעוו ,ןעשנעמ ןַאר
 ,ןיטנַאטסנָאק איוו ,ןעווַאלפ

 -עגנָא טָאה -- סינ גנוטיידעב ןייק ָאד ןעבָאה ןעגנוניימ עכילנעזרעּפ -- | |
 סנעמעוו סָאװ ןָא טינ טהענ םענייק -- שטיוװוָאנַאװיא יינרעס ןערחעלקרע ןעביוה
 -עגסיוא טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ,דנַאלסור ץנַאג ןעוו ,זיא גנוניימ עבילנעזרעּפ

 .ןעליוו ןייז טקירד
 ןָא טינ טביוה קלאפ סָאד .טינ סָאד העז ךיא ,רימ טגידלושטנע רעבָא --

 .טסריפ רעד טגָאזעג טָאה -- ןופרעד ןעסיוו וצ
 ןיא גאטנוז ןוא ? טינ סייוו קלָאפ סָאד טסייה סָאװ ...ַאּפַאּפ ,ןיינ --

 .יללאד ךערּפשענ ןיא טשימענניירא ךיז טָאה -- 4 עכריק
 -ייהעג חלג םעד טָאה ןעמ 4 עכריק ןיא גנאטנוז ןעוועג זיא עשז-סָאװ ---

 -רעד טָאה ןעמ .ןענַאטשרעּפ טשינרָאג ןעבָאה ייז .טנעיילעג רע טָאה ,ןענעייל ןעס
 -יּפָאק ןעמונעגסיורא ייז ןעבָאה ,ךאז סננוטער-המשנ א ףיוא סעּפע ןעבילקעג ךָאנ
 .סָאװ ףיוא גידנעסיוו טינ ,ןעבעגעג ןוא סעק

 לַאזקיש ןייז ןופ ןייזטסואוועב סָאד ; ןעסיוו טינ טינ ןָאק קלאפ סָאד ---
 סָאד טרעוו ,עגיטציא איוו ,ןעטנעמָאמ עכלעזַא ןיא ןוא ,קלָאפ ןיא רעמיא בעל

 -םוא ,שטיװָאנַאװיא יינרעס טגָאזענ טייהרעכיז טימ טָאה --- רהָאלק םהיא רַאפ
 ,רעטכעוו-ןענהיב ןעטלַא םעד וצ ךיז גידנעקוק

 עטכידעג ןוא דראב ןעכיליורנ-ץראווש ן'טימ רעױּפ רעטלַא רענהעש רעד
 טימ סָאט ַא גידנעטלַאה ,ךילנעוועבנוא ןענַאטשעג ןיא ראָאה עסייוו-רעבליז
 גיטנעק ,םיצירּפ איד ףיוא טקוקעג קילב ןעכייוו ,ןעניהור ַא טימ טָאה ןוא גינָאה
 ןענעוו ןהעטשרַאפ וצ גנַאלרעפ ןייק גידנעבָאה טינ ןוא גידנעהעטשרַאפ טשינרָאג
 .ןעדייר ייז סָאװ

 ַא ,ןעשטיווָאנַאװיא ייגרעס טרעפטנעעג רע טָאה -- ױזַא ךילטקניּפ --

 ,ּפָאק ן'טימ גיר'נהָאט לעקַאש
 סייוו רע --- ןיוועל טגָאזעג טָאה -- .גערפ ַא הברדא םהיא טיג ,ונ ---

 ןעגעוו טרעהעג סעּפע אוד טסָאה .טינ םעד ןעגעוו טכַארט ןוא טשינרָאג ןופרעז
 ןעמ סָאװ ,סָאד -- ןהָאטעג גערפ ַא םהיא רע טָאה -- ?שטיליאכימ ,המחלז
 ןעטלַאה המחלמ רימ ןעפרַאד ,אוד טסניימ איוו ? רעטסיולק ןיא טנעיײלעג טָאוי

 ? טינ רעדָא ןעטסירק איד רַאו!
 רעד ,שטיװעיַאלָאקינ רעדנַאסקעלַא ? ןעטכַארט וצ רימ ןעבָאה סָאװ ---

 .סעלַא ןיא ןעטכַארט זנוא רַאפ ןיוש טעוװ רע ןוא ,זנוא רַאפ ןיוש טכַארט ,רסי .
 דנעוו ַא ךיז רע טָאה --- ?טיורב עלעקיטש ַא ןענניירב ךיא לָאז ....רעסעב טהעז ד י
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 טָאה רעכלעוו ,ןאשירו ףיוא גידנעזייוונָא אנווָארדנַאסקעלַא איראד וצ ןהָאטעג

 .ןעסיב ןעטצעל םעד טייקרעד
 -ַאװיא יינרעס טגָאזעג טָאה -- ןענערפ וצ סָאװ טינ םהיא בָאה ךיא ---

 -נעמ עטרעדנוה ןוא עטרעדנוה ןעהעז רימ ןוא ןעהעזעג ןעבָאה רימ --- שטיווָאנ

 ייז ;ךַאז רעטכערעג רעד ןיא ןעפלעה וצ םוא סעלַא קעווא ןעפרַאו עכלעוו ,ןעש
 קנַאדעג רעייז רהאוו ןוא ןעפָא סיוא ןעקירד ןוא דנַאלסור ןופ ןעקע עֶלַא ןופ ןעמוק

 -ָאז ייז ןוא .ןילַא ןעהעג ייז רעדָא ןעשָארנ ערעייז ןענניירב ייז .קעווצ רעייז ןוא

 | ? סָאד טניימ סָאװ .ןעהעג ייז סָאװ בעילוצ ןעג
 קלאפ ןענינַָאילימ-גיצכַא ןא ןיא זַא ,גנוניימ ןיימ טיול ,טניימ סָאד ---

 -נעמ עדנעזיוט ענילדנחעצ רונ ,עטרעדנוח זיולב טינ ןעניפעג רעמיא ךיז ןעלעוו

 ,ןעשנעמ-רקפח ,טפַאשלעזעג ןיא דנַאטש רעייז ןערָאלרעּפ ןעבָאה עכלעוו ,ןעש
 .אניכ ןייק ,סעקיַאש סוָאשטַאנוּפ ןיא ןהעג וצ גיטרַאפ לָאמ עלַא ןענייז עכלעוו

 .ןיוועל טרעפטנעעג ניציה טָאה -- ....ןעיברעס ןייק
 -רקפה טינ ןוא ןעשנעמ עטרעדנוח זיולב סינ זַא ,ריד ךָאד גָאז ךיא =

 ייגרעס ןהָאטעג גָאז ַא טָאה -- ! קלָאפ ןופ רעהעטשרָאפ עטסעב איד רונ ,ןעשנעמ

 -רַאֿפ לעסיב ןעטצעל ןייַז ןעצישעב טלָאװ רע איוו ,סעכ ַאזַא טימ שטיווָאנַאװיא
 ןַא יַאדוא ןיוש ךָאד ֹויא סָאד ?ןיירא ןעמוק סָאװ תובדנ איד ןוא -- ןעגעמ
 .ןעליוו סקָלָאפ ם'ןופ קורדסיוא רענעפָא

 טגָאזעג טָאה --- טמיטשעבנוא יױזַא ןיא "קלאפ , טרָאװ עגיזָאד סָאד ---
 ןָאק דנעזיוט ן'פיוא רענייא םירעיוּפ ןופ ןוא רערהעל ,רעביירש-ספרָאד --- ןיוועל
 איוו ,ןענַאילימ גיצכא עגירעביא איד .ךיז טלעדנַאה ּפע סָאװ ןעגעוו ןעסייוו ןייז
 ןליפא רָאנ ןעבָאה ייז רונ ,ןעליוו רעייז רונ טינ סיוא טינ ןעקירד ,שטיליאכימ
 ,ןעליוו ַא ןעקירדוצסיוא ָאד ןעבָאה ייז סָאװ ןענעוו טינ גנונהַא עטסעדנימ איד

 ? ןעליוו סקלָאפ םעד זיא סָאד ןַא ,ןעגָאז וצ רימ ןעבָאה טכער א רַאפ עשזיסָאװ

14 

 -ענ טינ ףיורעד שטיװָאנַאװיא יינרעס טָאה רעקיטקעלאיד רעטינעג סלַא
 ,דלעפ רעדנַא ןַא ףיוא רָאנ ךערּפשענ םעד ןעגָארטעגרעכירַא טָאה ןוא טרעפטנע

 ןופ ןעליוו םעד ןענעכערסיוא שיטעמטירַא טסליוו אוד ביוא ,סיוועג ---
 -עגנייא טינ ךיוא זנוא ייב ךָאד ןָאק טכער-מיטש .ךַאז ערעווש ַא סָאד זיא ,קלָאפ
 ; קלָאפ ןופ ןעליוו םעד סיוא טינ טקירד סָאד לייוו ,זנוא ןעמ טגָאז ,ןערעוו טרהיפ
 סקלָאפ םעד ןעניפענוצסיוא ױזַא איוו ןעגעו ערעדנַא ןַארַאפ ןענייז סע רעבָא
 דייר ךיא .ןעצרַאה ן'טימ ךיז סלהיפ סָאד ,טפול רעד ןיא ךיז טלחיפ סָאד .ןעליוו

 -עב א ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעמָארטש ענידרעסַאוורעטנוא ענעי ןענעוו טינ ןיוש |
 רעדעי רהָאלק טהעז סע עכלעוו ןוא םי-סקלָאפ גידנעהעטש םעד ןיא ןהָאטעג געוו
 ןיא טפַאשלעזעג רעד ףיוא קוק ַא ביג ; עלייהטרוארָאפ ןופ יירפ זיא סָאװ ,שנעמ
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 רעטנענילעטניא רעד ןופ ןעײטרַאּפ ענעדעישרעפ עלַא .טרָאװ ןופ ןעניז ןעגנע
 ןעבָאה ,ערעדנַא איד וצ ענייא ךילדנייפ ױזַא רעהירפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,טלעוו

 עלַא ,טגידנעעג ךיז עבָאה ןעטייקגיטסיווצ עלַא .םענייא ןיא ןעצלאמשרעפ ךיז
 טלהיפרעד ןעבָאה עלַא ,עבלעז סָאד ןוא סנייא ןעדייר ןענַאנרַא עכילטפַאשלעזעגנ

 ייז טנַארט ןוא טּפַאכעגמורא ןעמעלַא ייז טָאה עכלעוו ,טפארק ערַאטנעמעלע איד

 .גנוטכיר ןייא ןיא
 רעד .טנאזעג טָאה -- ענייא איו עלַא ןעדייר ןעגנוטייצ איד ,אי

 טרעוו ןעמ .םערוטש ַא רַאפ שערפ איד איו עקַאט .תמא זיא סָאד -- טסריפ

 .טשינרָאג םרעה ןעמ זַא ,טביוטרעפ ױזַא ייז ןופ
 ייז ליוו ןיא סיורא טינ ןעגנוטייצ ןייק בעג ךיא -- שערפ טינ ,שערפ ---

 רעד ןופ !עקנַאדעג איד ןיא טייקנינייא רעד ןעגעוו דייר ךיא .ןעגידייהטרעפ טינ

 | .ץנעגילעטניא
 ןעגעוו ךָאנ ןעמ טלָאװ ,טפערטעבנַא טייקנינייא רעגיזָאד רעד סָאװ ,ונ ---

 -ייא ןַא ךיא בָאה טָא --- שסריפ רעד טגָאזעג טָאה -- ןעגָאז טנָאקעג םעלעיפ םעד

 טמַא ןִַא טציא טמוקעב רע .םהיא טנעק רהיא ,שטיװעידַאקרַא ןַאּפעטס ,?עמיד

 ךָאנ טרָאד סייוו ךיא ןוא ,ןָאיססימָאק ַא ןופ טעטימָאק ַא ןופ דעילגטימ סלא

 ,סָאװ ַאטינ טרָאד זיא ןהָאט רעבָא .טינ ןיוש קניידעג ךיא ,ךיז טפור סָאד איו

 לעבור 8000 זיא טלַאהעג ןוא ,ונ ,טינ רוס ןייק ךָאד זיא סָאד ,יללאד ,השקטשינ

 רע ןוא ךילצינ טמַא ןייז זיא וצ ,ןהָאט גערפ ַא םהיא טשרָאקַא טריבורּפ , ,רהָאי ַא

 ןא ְךָאד זיא רע ןוא .טמַא עטסניטיונ איד זיא סָאד זַא ,ןערעפטנע ךייא טעוװ

 ןופ טייקכילצינ איד ןיא ןעביולג טינ טינ ךָאד ןָאק ןעמ רעבָא ,ןַאמ רעכילטנעדרָא

 .רהָאֹי ַא לעבור 0
 אנווָארדנַאסקילַא איראד ןעבעגרעביא ןעטעבעג עקַאט ךימ טָאה רע ,אי ---

 ןעפורעגבָא ךיז סָאה -- ןעמוקעב ץַאלּפ םעד טָאה רע זַא ,םעד ןעגעוו סורעג ַא

 טדער טסריפ רעד זַא גידנענעכער ,שטיווָאנַאװיא יינרעפ טייהנעדעירפוצנוא טימ

 .ךַאז רעד וצ טינ
 איו ,ןעננוטייצ איד ןופ טייקגינייא איד ךיוא זיא ,ךיא ביולנ ױזַא ---

 לעיפ ױזַא ?הָאמ ייווצ ייז ןעבָאה המחלמ ַא רונ איוו : טרהעלקרע רימ טָאה ןעמ

 ןעווַאלסי איד ןופ לַאזקיש רעד זַא ,ןענעכער טינ ייז ןעלָאז איוו טנייה ,טפנוקנייא

 ? ןעכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא ..,קלָאפ ןעצנַאג ןופ ןוא

 זיא סָאד רעבָא ,בעיל טינ ןיילַא ןעגנוטייצ איד ןופ עלעיפ בָאה ךיא ---

 .שטיווָאנאװיא יינרעס ךילסורדרעפ טגָאזעג טָאה -- טכערעג טינ רָאג ןיוש

 רעד טצעזעגטרָאפ טָאה -- יַאנת ןייא זיולב טלעטשעג טלָאװ ךיא --- ||

 טימ המחלמ רעד רָאפעב ןעבירשעג טוג רהעז סָאד טָאה רראק זנַאּפלַא -- טסריפ

 טגידיירּפ סע רעוו .ןהעש גיטיונ זיא המחלמ  ַא זַא ,טנעבער רהיא , .ןעסיירּפ

 ,םרוטש ףיוא ןוא ,ןָאיגעל ןעטשרע רעדנוזעב ַא ןיא ןהעג לָאז רענעי ,המחלמ

 י ".ןעמעלַא ןופ סיוארָאפ .,ןעריקַאטַא

 ךיוה ךיז .טָאה -- - ערעטקַאדער איד ןעבָאה ןעלעוו לזמ .םענהעש ַא .-- |

 ןיא .ערעטקַאדער עטנאקעב ענייז ךיז גידנעלעטשרָאפ ,ווָאסאוואטאק טכַאלוצ

 .ןָאיגעל ןעטלהעוועגסיוא אזַא
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 -- - ןעפיױלטנַא ךָאד ןעלעוו יז ,ןעמוקסיורא ןופרעד טעוו סָאװ רעבָא --

 -  יֿגנורעטש ַא ןייז זיולב ןעלעוו ייז ןוא --- יללאד טגָאזעג טָאה

 ,ןעליוק טימ ןייז דבכמ ייז ןעמ לָאז ןעטניה ןופ ,ןיינ ? ןעפיולטנַא --

 .טסריפ רעד טגָאזעג טָאה --- סעקיַאהַאנ טימ ןעקאזאק ןעלעטשקעװַא ! רעדָא

 ,רימ טגידלושטנע ,סַאּפש רעטוג ןייק טינ ןֹוא ,סַאּפש ַא זיא סָאד ,אי---

 | ,שטיװָאנַאוװיא ייגרעס טנָאזעג טָאה --- טסריפ

 "יוהעגנָא טָאה --- ....סַאּפש ַא זיא סָאד סָאװ רַאפ טינ רָאג העז ךיא ---

 | .ןעגָאלשעגרעביא םהיא טָאה שטיװָאנַאװיא יינרעס רעבָא .ןיוועל ןעב

 סָאד ןהָאט וצ ןעפורעב זיא טפַאשלעזעג רעד ןופ דעילנטימ רעדעי ---

 ןעוהט רעקנייד ןעשנעמ ןוא --- טגָאזעג רע טָאה --- ךַאז עגיסַאּפ ןייז זיא סָאװ

 ןוא .גנוניימ עכילטנעפע איד סיוא ןעקירד ייז סָאװ טימרעד עבַאגפיוא רעייז ןיוש

 -רעפ איד ןיא גנוניימ רעכילטנעפע רעד ןופ קורדסיוא רעגידנעטשלַאפ רעד

 .עססערּפ רעד ןופ טסניד

 קירוצ רהֶאי גיצנַאװצ טימ .גנוניישרע עדנעהערפרע ןַא ךיוא זיא סָאד { א --

 ,קלָאפ ןעשיסור ןופ עמיטש איד ךיז טרעה טציא ןוא ,ןעגעיוושעג רימ ןעטלָאװ

  טימ ןרעפּפָא גיטרעפ ןוא ,ןַאמ ןייא איוו ,ךיז ןעביוהרע וצ גיטרעפ ז'א רעכלעוו

 סטרעווהָאפ .טירט רעסיורג א זיא סאד ; רעדירב עטקירדרעטנוא אי ! רַאפ ךיז
 .תוחוכ ןופ גנַאּפנָא ןא ןוא

 -נייא טָאה ןעקרעט ןעדרָאמרע רונ ,ןרעפּפָא זיולב טינ ךָאד רעבָא --

 ןופ ןרעפּפָא וצ גיטרעפ זיא ןוא טרעפּפָא קלָאפ סָאד --- ןיוועל טגָאזעג ןעטלַאהעג

 גידנעדניברעפ טגיילעגוצ רע טאה --- ןעגעוו החיצר ןופ טינ ןוא ןעגעוו המשנ ןייז

 .טגיטפעשעב םהיא !עבָאה עכלעוו ,ןעקנַאדעג ענעי טימ ךערּפשענ םעד גיליוונוא

 ןיא רעשרָאפ-רוטַאנ ַא רַאפ ? ןעגעו המשנ ןופ רהיא טניימ סָאװ ---

 סניוזא סָאד זיא סָאװ .ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,קורדסיוא רערעווש א רהעז סָאד

 | :ןוָאקאוואטאק טגָאזעג לעכיימש ַא טימ טָאה --- 9 חמשנ

 , ,טסייוו רהיא ,ךַא --

 ףירגעב ןעטסעדנימ םעד טינ בָאה ךיא זא ,טָאג ייב ךייא רעווש ךיא ---

 .ןוָאסַאװַאטאק טגָאזעג רעטכעלעג ןעכיוה א טימ טָאה --- ! םעד ןעגעוו

 . .--סוטסירק .טגָאז ,טבַארבעג דרעווש םעד רונ ,םולש ןייק טינ בָאה ךיא ---

 רעטרעוו ענעי גידנעגניירב ,ךַאפנייא שטיװָאנַאװיא יינרעפ ןָאהטעג גאז א טָאה

 .טייהנעגעלרעפ ןיא ןיוועל טלעטשעג רעמיא ןעבָאה עכלעוו ,םוילעגנַאוװע ןופ

 ןיא סָאװ ,רעױּפ רעטלַא רעד טלָאהרעדיװ טָאה -- תמא זיא סָאד --

 "עג םהיא ףיוא טָאה ןעמ סָאװ ,קוק םעד ףיוא גידנערעפטנע ,ייז ןעבעל ןענַאטשעג

 .ןָאהט
 וָאפַאװאטאק טָאה - - ! ןעגָאלשוצ גידנעטשלָאפ ,ןעגָאלשוצ טייז רהיא . היי

 | .ןָאהטעג יירשעג א ךילהערפ

 "ָאלשוצ זיא רע סָאװ ןופרעד טינ ,סורדרעפי ןופ ןערָאװעג טיור זיִא ןיוועל

 טָאה ןוא סולשעב ןייז ןעטלַאהעג טינ טָאה דע סָאװ ןופרעד רונ ,ןערָאװעג ןעג

 .ןעריטַאבעד וצ טינ ןעטלַאהנייא טנָאקעג טינ ךיז
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 -נַאּפ א טימ טצישעב ןענייז ייז ,ןעריטַאבעד טינ ייז טימ ןָאק ךיא ,ןיינ,
 ".רעטעקַאנ א ןיב ךיא ןוא ןעמהענכרוד טינ ייז ןָאק ןעמ זא ,רעצ

 ןענָאק טינ רע טעוװ רעדורב ןייז ןוא {עווַאסַאװַאטַאק זא ,ןהעזעג טָאה רע
 -נייא טינ ןפוא םושב ייז טימ רע ןָאק ןיילא זא ןוא ןעגייצרעביא ךַאז ןייק טימ
 ,לבש ןופ תולדג עבלעזיד ןעוועג זיא ,טגנידיײרּפעג ןעבָאה ייז סָאװ ,סָאד .ןעמיטש
 ,ןעכיטשנייא טנַאקעג טינ טָאה רע .טכַארבעגמוא טינ רעיש םהיא טָאה עכלעוו
 סָאװ ,םעד ןופ דנורג הוא ,ןעגָאז וצ טכער א ןעבָאה ןעלָאז ןעשנעמ עגילדנהעצ זא
 ןעגנוטייצ איד טימ ייז זא ,קעזרעדױלּפ-ןעריטנולָאװ ןופ טלהעצרעד טרעוו ייז
 ,ןעקנַאדעג עכלעזא ןוא קלָאפ ןופ ןעקנַאדעג איד ןוא ןעליוו םעד סיוא ןעקירד
 ןופ קורדסיוא םעד טָאה רע .החיצר ןיא ןוא המקנ ןיא סיוא ךיז ןעקירד עכלעוו
 .ןהעזעג טינ אפוג קְלָאפ ןיא ןעקנַאדעג עגיזָאד איד

 אזא ןיא גנוניימ עבילטנעפע איד ביוא זא ,ןעגָאז טלעוועג ךיז טָאה םהיא
 ענומָאק ןוא ןָאיצולָאװער ןענייז עשז-סָאװ רַאפ ןַאד ,רעטכיר רעטפַאהרעלהעפנוא
 רעבָא ? ןעווַאלס איד ןופ ןעטסנוג וצ גנוגעוועב איד איוו ,ךילצעזעג יוזא טינ ךיוא
 .ןעדיישטנע טנָאקעג טשינרָאג ןעבָאה עכלעוו ,ןעקנַאדעג ןעוועג ץלא ןענייז סָאד
 איד זא ,זיא סָאד ןוא --- ןעהעז טנָאקעג טפַאהלעפייווצנוא רע טָאה ךַאז ןייא
 ןרעּפמַאה זיא םורַאד ןוא ןעשטיװָאנַאװיא ייגרעס טגערעגפיוא טָאה יײרעּפמַאה
 / טכַאמעג טָאה ןוא ןערָאװעג ןעניושנַא זיא ןיוועל ןוא ; ךָאז עטוג ןייק טינ ךיז
 ,ןעגער א ןייז טעוו סע ןוא סנעקלָאװ ךיז ןעביילק סע זא ,טסעג איד םַאזקרעמפיוא

 ,םייהַא ןהעג רעסעב ןעמ ףרא
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 ןוא ץראווש זייוועלייוו ,ןערָאװעג סייוו זייוועלייוו ןענייז סנעקלָאװ איד
 ןהעג ןעביוהנָא טפרַאדעג טָאה ןעמ זא ,לעמיה םעד ןעגיױצרַאפ לענש יוזא ןעבָאה
 ַא איו ,עצרַאוװש ןוא ענירדינ ,ערַאמכ רעד ןופ ןעלייהט עטשרעדָאפ איד .לענש
 טָאה סע .גיטסַאה ךילנהעוועגנוא לעמיה ןרעביא ןעפָאלעג ןענייז ךיור רערעטסניפ
 ןָאהט סָאג א טנַָאקעג טָאה עדנוקעז רעדעי ןוא דניוו א ןעביוהעגנפיוא ןיוש ךיז
 | .ןעגער א

 ןעפָאלעג רעדניק איד ןענייז קערש ןוא דיירפ ןופ יירעשטיווק א טימ
 םעד ןעגעג טפּפמעקעג הימ סיורג טימ טָאה אנווָארדנַאסקעלַא ַאירַאד .סיוארָאפ
 ןעפָאלעג זיא ןוא ,ךעלדיילק איד סיפ ערהיא וצ טּפעלקענוצ טסעפ טָאה סָאװ ,דניוו
 ןעגנַאגעג ןענייז רענעמ איד .רעדניק איד ןופ ןעניוא איד גידנעמהענבָארַא טינ
 רָאנג ןעוועג ןיוש ןענייז ייז .ןעלטיה ערעייז גידנעטלַאהוצ ,טירט עסיורג טימ
 ךיז טָאה ןוא ןָאהטענ ץעז א טָאה ןעּפָארט רעסיורג א ןעוו ,זיוה ןופ קינאג םייב
 איד ייז ךָאנ ןוא ,רעדניק איד ,עניר רענעכעלב רעד ןופ גערב םעד ןָא ןעגָאלשעגבָא
 ךַאד ןרעטנוא טצישעב ןייז וצ ןעפַאלעגפיורא טייקכילהערפ א טימ ןענייז ,עסיורג
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 ןָאהטעג גערפ א ןיוועל טָאה --- { ַאנוָאדדנַאסקעלַא ַאנירעטַאק ןוא --

 טימ ןוא ךעלכיט טימ טנעגעגעב ייז טָאה עכלעוו ,אנווָאליאכימ ַאיפַאגַא ייב

 .ןעדעלּפ
 "עג איז טָאה --- ךייא טימ ןענייז ייז זא ,טניימעג ךָאד ןעבָאה רימ ---

 | ,טגָאז
 - ?ַאיטימ ןוא ---
 .ייז םימ ךיוא זיא ַאינַאינ איד ןוא ,דלַאװ םייב טרָאד --
 .ייז וצ ןיהא ןעפָאלעג זיא ןוא ןעדעלּפ איד ןָאהטעג ּפַאכ א טָאה ןיוועל

 "עג זיא סע זא ,ןנוז איד טקעדרַאפ יוזא שרַאמכ איד ןיוש טָאה טונימ רעד ןיא
 טימ טָאה דניוו רעד .גנַאנרעטנואדזנוז ןופ טייצ ןיא איוו ,רעטסניפ ןערָאװ

 ןוא רעטעלב איד ןעסירעג טָאה ןוא ןעניוועל עכייוו עדעי טלעטשעגבִא תונשקע
 ,ןעיצַאקַא : םייז ןייא ןיא טגיובעג טָאה ןוא רעמיוב עווָאּפיל איד ןופ גנוהילב
 ןעבָאה סָאװ ,ךעלדייפ עשרעיומ איד .רעמיוב ןופ ןעציּפש איד ןוא זָארג ,ןעמולב

 וצ ,זיוה םוצ יירעשטיווק א טימ ןעפַאלעגכרוד ןענייז ,ןעטרָאג ןיא טייבראעג

 "רעפ ןיוש טָאה ןעגער-םוג ןופ גנַאהרָאּפ רעסייוו רעד .ךַאד ןרעטנוא ךיז ןעצישעב

 דלעפ ןעטנעהָאנ םעד ןופ טפלעה א ןוא דלַאװ ןעטייוו םעד ןעצנַאג ןיא טּפַאכ

 "עג טָאה יטיק ואוו ,דלַאװ ןופ גנַאּפנָא םוצ ץלַא רעטנהעג טקורעג ךיז טָאה ןוא
 ךיז טָאה ןעגנער ןופ טייקטכייפ איד .אינאינ רעד טימ ןוא דניק ן'טימ ןייז טפראד

 .טפול רעד ןיא טנעהָאנ ָאד טלהיפעג ןיוש
 ןוא ןעפַאלעג זיא ןוא דניוו ןיא ּפָאק ן'טימ טרַאּפשעגנייא ךיז טָאה ןיוועל

 טָאה גנולצולּפ .עבמעד רעד רעטניה סעכילסייוו סָאװטע ןהעזרעד ןיוש טָאה רע

 יא איוו סעּפע ןוא ןעדנוצעגנא ךיז טָאה דרע עצנַאנ איד ,טמַאלפעגפיוא סעֶלַא

 ענייז גידנענעפעוצ .בלעוועג-לעמיה רעד ןָאהטעג ךַארק א טָאה ּפָאק עמַאס ןרעב

 קערש טימ ןהעזרעד זעגער ןעטכידעג םעד ךרוד ןיוועל טָאה ,ןעגיוא עטעדנעלברעפ
 ַא איוו סעּפע ךיז טָאה םיוב-עבמעד ןעטנַאקעב םעד ןופ ץיּפש רענירג רעד איוו

 א טַאהעג טייצ םיוק רע טָאה "? ןענָאלשרעד עשזדיוש טינ, .,ןָאהטעג הערד

 ,גנוגעוועב רערעלענש ןוא רערעלענש א טימ ץְלַא איוו גידנעהעז ,ןָאהט וצ טכַארט

 רע ןוא רעמיוב ערעדנַא איד ןעשיווצ ןעטלַאהעב עכבמעד ןופ ץיּפש רעד ךיז טָאה

 ףיוא ןעלַאּפעגרעדינא זיא רעכלעוו ,םיוב ןעסיורג ם'ןופ ךַארק םעד טרעהרעד טָאה

 | .רעמיוב ערעדנַא איד
 -סיורא רע פָאה --- ! ייז ףיוא טינ רונ יאולה ! טָאנ ןיימ ! טָאג ןיימ ---

 .טרערעג
 עג ןייז גיניזנוא איוו ,ןָאהטעג טכַארט א עקַאט ךיילנ טָאה רע םנה ןוא

 ןיוש זיא עכלעוו ,עכמעד ןופ ןערעוו טע'גרה'רעד טינ ןעלָאז ייז זא ,זיא טעב

 זא ,גידנעסיוו ,טלָאהרעדיױװ טעבעג סָאד ןעגעווטסעד ןופ רע טָאה ,ןעלַאפעגרעדינַא
 ןָאק ןוא טעבענ ןעגיניזנוא ןעגיזָאד םעד רעסיוא טינ לעטימ רעדנַא ןייק טָאה רע

 יי 7 | .  .ןָאהט טינ ךַאז רעדנַא ןייק
 יז רע טָאה ,ןייז ךילנהעוועג ןענעלפ ייז ואוו ,ץַאלּפ םעד וצ גידנעפיולוצ

 ןעווַאּפיל ןעטלַא םעד רעטנוא ,טייז רעדנַא רעד ןיא ןעוועג ןענייז יז .ןענופענ טינ
 עלעקנוד ןיא ןערוגיפ ייווצ .ןעפורעג זיוש ןעטייוו ןופ םהיא ןעבָאה ןוא םיוב
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 רעביא טניובעגנָא ןענַאטשעג ןענייז (עלז'ר ןיא ןעוועג רעהירפ ןענייז ייז) רעדיילק
 טרעהעגפיוא ןיוש טָאה ןעגער רעד .ַאינַאינ איד ןזוא יטיק ןעוועג ןענייז סָאד .סעּפע
 ייב .ןעפאלעגוצ ייז וצ זיא ןיוועל ןעוו ,ןערעוו גיטכיל ןעביוהעגנָא טָאה סע ןוא
 ףיוא רעבָא ,ןעקורט ןעוועג דיילק ןוֿפ ?ייהט רעטשרעטנוא רעד זיא אינַאינ רעד
 רהיא םורא טּפעלקעגמורא ןוא טקייווענכרוד ןעוועג דיילק עצנַאג סָאד זיא יטיק
 -ענ ץלַא ךָאנ ייז ןענייז ,טרעהעגפיוא ןיוש טָאה ןעגער רעד ?הָאוובָא .רעּפרעק

 -רעפ טָאה ייז ןעוו ,טלעטשעג ךיז ןעבָאה ייז איוו ,עגַאל רעבלעז רעד ןיא ןענַאטש
 -רעדניק םעד רעביא טגיובעגנָא ןענַאטשעג עדייב ןענייז ייז .םרוטש רעד טּפַאכ
 | .םעריש םענירג ן'טימ עלעניוו

 גָאז א רע טָאה -- !טָאנ ןעקנַאד 4 ץנַאג טייז רהיא ? טבעל רהיא -- |
 .רעסַאװ טימ ךיש עלופ טימ ןעמָארטש איד רעביא גידנערעּפמוטש ,ןָאהטעג

 איז ןוא םהיא וצ טעדנעוועג ןעוועג זיא םינּפ רעסַאנ ןוא רעטיור ס'יטיק |
 ,טלעבכיימשעג ןעדיישעב טָאה

 ןָאק ןעמ איוו ,טינ חעטשרַאפ ךיא !יוזא סָאד אוד טסוהט איוו ,ונ -- |
 .ןעלַאפעגנָא רהיא ףיוא רעטקניירקעג א רע זיא -- ! גיטכיזרָאפנוא יוזא ןייז

 טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ-רונ .גידלוש טינ ןיב ךיא זא ,ריד רעווש .ךיא -- = |
 ןעבָאה רימ איוו ןוא .ןעכַאמ טכערוצ טזומעג םהיא טָאה ןעמ איוו ,םייהאי ןהעג
 | .יטיק ןרעפטנערַאפ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה --- , ןעטיבעגרעביא םהיא |

 יורט ןעצנַאג ןיא ןעוועג זיא רע ,ַאיטימ ףיוא ןָאהטעג קוק א טָאה ןיוועל
 ,ןעפָאלש וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה ןוא ןעק

 ,דייר ךיא סָאװ טינ ןיילַא סייוו ךיא ! טָאג ןעקנַאד ,ונ ---
 סָאד ןעמונעגסיורא טָאה ַאינַאינ איד ; רעכיט עסַאנ איד ןעבילקעגפיונוצ |

 ןוא ,יורפ רעד ןעבעל ןעגנַאנעג זיא ןיוועֿפ ,דנעה איד ףיוא ןענָארטעג .ןוא דניק
 רעד זופ טייהרעקנילי טש רע טָאה ,סורדרעפ ןייז רַאפ גידלוש ךיז גידנעלהיפ |

 .דנַאה רהיא טקירדעג ַאינַאינ |
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 איד ןענייז וצרעד ; !עריצַאּפש ןהעג וצ סָאנ וצ ןעוועג זיא .ןעגער ן'ךָאנ
 ן'םיוא ןעוועג ךָאנ ענייז ןוא טנָאזירָאה ןופ בָארַא טינ ךָאנ סנעקלָאװ ענרַאמכ
 ףוס םעד טכַארברַאפ טָאה טפַאשלעזעג עצנַאג איד .גידנרענוד ,?עמיה ןופ דנַאר
 ,םייה רעד ןיא גָאט ןופ

 נָאטימ ךֶאנ ,טרהעקראפ .ןעביוהעגנָא טינ רהעמ ןעמ טָאה ןעטַאבעד ןייק
 -ומַא סגנַאפנָא טָאה ווָאסַאװָאטַאק .טגיילעגפיוא ןעטסעב םא ןעוועג עלא ןענייז
 ןענַארפ איד ףיוא רע טָאה ךָאנרעד .ןעציוו עלעניגירַא ענייז טימ ןעמַאד איד טריז

 -כַאבָאעב עטנַאסערעטניא ענייז ןעלהעצרעד ןעביוהעגָנַא שטיוָאנַאװיא ייגרעס ןופ
 איד ןופ ןעימָאנָאיזיּפ ןוא ערעטקַארַאכ איד ןיא דעישרעטנוא םעד ןעגעוו ןעגנוט
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 שטיווָאנַאװיא יינרעס .ןעבעל רעייז ןעגעוו ןוא ןעגעילפ-זיוה ןופ תובקנ ןוא םירכז
 -טנעעג ןענארפ סניוועל ףפיוא טָאה ןוא טגיילעגפיוא רהעז ןעוועג ךיוא טציא זיא
 סָאד טָאה רע ןוא ,ענַארפ-חרזמ רעד ןופ טפנוקוצ רעד ףיוא טקוק רע איוו ,טרעפ

 .גידנערעה טַאהעג האנה ןעבָאה עלא זא ,טוג יוזא ןוא ךַאפנייא יוזא טרהעלקרע
 -ןרעגקעווא איז .טָאה ןעמ .ןערעה וצ טייקבילגעמ ןייק טאהעג טינ טָאה יטיק זיולב
 , .ןַאיטימ ןעדָאב וצ ןעפ

 זע ויוועל ןעמ טָאה ,ןחעגקעווא ס'יטיק ךָאנ םורא ןעטונימ עגינייא ןיא |
 ןעזָאלעגרעביא טָאה רע .רעמיצ-רעדניק ןיא רהיא וצ ןהעג וצ ןָאהטעג ףור א ךיוא

 ןעגעוו טגיהורנואעב טנידנעייז ,ןיחַא ןעננַאגעג זיא ןוא ןעקנירט-עעהט ןעטימ ןיא
 .ןעפרַאד טרָאד סָאד םהיא ןעמ ןָאק סָאװ

 טימ טרוטערעטניארעפ רהעז ךיז טָאה רע סָאװ ,ףיורעד גידנעקוק טינ |

 פלעוו עשיוואלס עשינַאילימ-גיצרעפ עטיירפעב יד איו ,גנורהעלקרע ס'ווָאשינזַאק
 רונ ,עטכישעג רעד ןיא עכָאּפע עיינ א ןעגנַאּפנָא דנַאלסור טימ ןעמאזוצ ףראד

 -ןיא ענייז ףיוא טנהָאמרעד ךיילנ ךיז רע טָאה ,ןיילַא טלהיפרעד ךיז טָאה רע איוו
 ןופ גנוטיידעב רעד זענעוו ןעגנוטכַארטעב עכלעזא ןוא .ןעקנאדעג ענידעהירפ-רעד
 !עזיוװעגסיױא טציא םהיא ןעבָאה ,עטכישעג-טלעוו רעד ןיא טנעמעלע ןעשיווַאלס םעד
 ןייז ןיא ןָאהטעג ךיז טָאה סע סָאװ ,םעד טימ ךיילנרעפ ןיא דנעטיידעבנוא יוזא
 ,גנומיטש רעבלעזרעד ןיא גידנעטשלָאפ ןעגָארטעגרעביא ךיז טָאה רע זא ,המשנ
 .הירפ-רעד ןיא ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןיא

 טָאה רע ןוא עסַאררעט רעד ךרוד ןהעגוצכרוד ןעמוקעגסיוא זיא םהיא
 -נוד ןיוש םעד ןיא ןעזיוועג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןרעטש ייווצ איד ףיוא טקוקעג
 גידנעקוק ,אי, : טנהָאמרעד גנולצולּפ ךיז טָאה רע ןוא ,לעמיה םענערָאװעג לעק
 ןעכלעוו ,בלעוועגילעמיה רעד זא ,םעד ןענעוו טכַארטעג ךיא בָאה ,לעמיה ן'פיוא
 סעּפע ,טכַארטרעד טינ סעּפע ייברעד בָאה ךיא ןוא ,ןעגיל ןייק טינ זיא ,העז ךיא
 טכַאד ,סָאװ רעבָא --- ןָאהטענ טכַארט א רע סָאה -- אפוג ךיז ןופ ןעטלאהעב

 טכַארט א זיולב ףרַאד ןעמ .טינ סָאד ןָאק ןערעוו טנעקיילעגבָא ,ןייז טינ לָאז ,ךיז
 "! ןערעוו רהָאלק טעוו סעלא ןוא ןָאהט

 ץפיוא ןעמוקענפיורא םהיא זיא ,רעמיצ-רעדניק ןיא גידנעהעגג יירא ןוא

 : קנַאדעג רעדנעגלָאפ ןעוועג זיא סָאד .ךיז ןופ ןעטלַאהעב טָאה ןע סָאװ ,ןעניז
 סע זא ,גנקעלפטנע ר ה יא זיא טייה טָא ג א ןופ זייווע:, רקיע רעד ביוא
 ןעפרַאד גנוקעלפטנע עניזָאד איד ךיז לָאז סָאװ ראפ טנייה ,סעטוג ןאראפ זיא
 ןעבָאה תוכייש א רַאפ סָאוװ ןוא ? עכריפ רעכילטסירק רעד טימ {וולב ןעצינערנעב
 עכלעוו ,רענַאדעמַאהַאמ ,ןעטסידדוב ןופ תונומא איד גנוקעלפטנע רעגיזָאד רעד וצ
 םעטוג ךיוא ךָאד ןעוהט ןוא ךיוא ךָאד ןענידיירּפ

 -ַארפ רעגיזָאד רעד ףיוא רעפטנע ןַא סָאה רע זא ,ןעהעזעגנסיוא טָאה םהיא
 .רעפטנע םעד ןערילומרָאפ ןיילא ךיז טַאהעג טייצ טינ ךָאנ טָאה רע רעבָא ;ענ
 | . ,רעמיצ-רעדניק ןיא ןיירא ןיוש זיא רע איוו

 טגיױבעגנָא ,ענַאװ ןעבעל טנעה עטרעשַאקרעּפ טימ ןענַאטשעג זיא יטיק
 .םער גידנערעהרעד .גינייווניא טעקשעלּפיג ךיז טָאה רעכלעוו ,דניק םעד רעביא
 .םהיא טָאה ןוא םינּפ ן'טימ םהיא וצ ךיז ןָאהטעג רהעק א איז טָאה ,טירט סגאמ
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 ןרעטנוא ןעטלַאהעג איז טָאה דנַאה ןייא טימ .ךיז וצ ןעפורעג ?עכיימש א טימ
 -ַאוו ןיא ךַאלסיפ איד סימ טלעּפַאצעג טָאה רעכלעוו ,דניק ןעקנילופ םעד ?עּפעק
 עטקייוועגנָא ןַא םהיא רעביא טקירדעג איז טָאה דנַאה רעדנַא רעד טימ ןוא ,רעס
 | .עקמָאג

 -יַאכימ ַאיפַאנַא -- טנָאזעג םהיא איז טָאה -- !קוק א בינ ,העז ,העז --
 ,טנעקרעד רע : טכער טָאה אנוואל

 ַאיטימ ןיוש טָאה ןָא טנייה ןופ סָאװ ,םעד ןיא טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע

 ,ענַאװ רעד וצ ןעגנַאנעגוצ ןיא ןיוועל רונ איוו .ענענייא עלַא טנעקרעד רעכיז
 םהיא וצ ךיז טָאה ןיכעק ענעפורענניירא איד ןעוו זא ,ןעזיוועג םהיא ןעמ טָאהו

 -יא ךיז טָאה יטיק ןעוו ןוא ןעזָאלבעגנָא ךעלזייב דניק סָאד ךיז טָאה ,טגיובענייצ
 טימ ןָאהטענ ּפַאכ א טָאה ,ןענייש וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה ,ןעגיובעגנָא םהיא רעב

 ,ךעלעפיל איד טימ ןעקורררּפ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא עקמָאנ איד ךעלדנעה איד
 .ןערָאװעג טקיצטנע זיא ןיוועל וליפא זא ,גנַאלק ןערַאברעדנָאז ַאזַא גידנעכַאמ

 "מורא ,רעסַאװ טימ טקנייוװשעגבא ,ןעמונעגסיורא דניק סָאד טָאה ןעמ
 .רעטומ רעד טגנַאלרעד ןוא ןעּפאל ַא טימ טלעקיוועג

 -עג טָאה -- ןעבעיל וצ ןָא םהיא טסביוה אוד סָאװ ,ןרעג ןיב ךיא ,ונ --
 .ןעסירדרעפ וצ ןעביוהעגנָא ןעוועג ןיוש ךימ טָאה סָאד םוראוו --- יטיק טגָאז
 .טשינרָאג םהיא וצ טסלהיפ אוד זא ,טנַאזעג טסָאה אוד

 -עג זיולב בָאה ךיא ? טינ ?היפ ךיא זא ,טגָאזעג ןעד ךיא בָאה ,ןיינ ---
 | ,טשיוטנע ןיב ךיא זא ,טגָאז

 ? טשיוטנע םהיא ןיא ---
 ךיא .רהעמ טראוװרע בָאה ךיא .?היפעג ןיימ ןיא רונ ,םהיא ןיא טינ ---

 -עג רעמהענעגנַא ,רעיינ א ןעקעוורע סעּפע ךיז טעוװ רימ ןיא זא ,טרַאװרע בָאה
 םהיא רַאפ טסגנַא ןוא תונמחר רהעמ סעּפע ךילכעזטּפיוה ?היפ ךיא ןוא .?להיפ
 בָאה ,םערוטש ןופ טייצ רעד ןיא קערש ןעגיזָאד םעד ךָאנ ,טנייה .ןעגינענרעפ סלַא
 .רימ זיא רע בעיל איוו ןהעטשרַאפ וצ ןעביוהעגנָא טשרע ךיא

 .לעביימש א טימ ןעטכיולעב ךיז טָאה םינּפ סיטיק
 ךיא -- טגערפענ איז טָאה --- ? ןעקַארשרעד רהעז ךיז טסָאה אוד ןוא ---

 סָאד ןעוו ,ןערָאװעג רעכילקערש סעּפע זיא רימ רונ ,ןעקָארשוצ ךיוא ךיז בָאה

 -מעד םענעלַאפעגנייא םעד ףיוא ןָאהט קוק א ןהענוצ ?עוװ ךיא .רעבירַא ןיוש זיא
 -ַאװיא ייגרעס וצ ןוא .זיא ווָאסַאװַאטַאק שנעמ רעכילבעיל א רַאפ סָאװ .םיוב-עב
 וצ העג ,ונ . . . טסליוו אוד ןעוו ,טוג יוזא ךיוא ךיז אוד טסטלַאהרעפ שטיװָאנ

 . . . גיּפמַאד ןוא סייה ױזַא ָאד זיא ענַאװ א ךָאנ ..}; יז
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 ןעניוועל זיא ,ןיילא גידנעביילב ןוא רעמיצ-רעדניק ןופ גידנעהעגסיורא
 ןעוועג רהָאלק טינ סעּפע זיא סע ןעכלעוו ןיא ,קנַאדעג רענעי ןעמוקעגפיורא ךיילג
 ,םהיא ראפ

 עסַאררעט רעד ףיוא טלעטשעגבָא ךיז רע טָאה ,לַאז ןיא ןהעג וצ טָאטשנַא
 ףיוא .לעקנוד ןעוועג ןיוש זיא סע .לעמיה ןץפיוא ןעקוק ןעביוהעגנָא טָאה ןוא
 טייז רעדנא רעד ןופ רונ .ןייר ןעוועג ?עמיה רעד ןיוש זיא טייז רעכילדיז רעד

 רעדעי ייב .רענוד רעטייוו א ןערעה ךיז ןעזָאל ןוא ןָאהט ץילב א טּפָא טגעלפ
 ןענייז ןרעטש עלעה איד ךיוא רונ ,עסַארטש-ךלימ איד רֹונ טינ ךיז טאה ץילב
 ייז ןעבָאה ,ןערעוו ןעשַאלרעפ טגעלפ ץילב רעד רונ איוו רעבָא .ןעדניוושרעפ
 .רעצעלּפ עגיבלעז איד ףיוא רעדעיוו טניישרע

 רעד ןופ גנוקעלפטנע עטפַאהלעפייווצנוא ,ערַאבהעז ,עגיצנייא איד ,אי,
 -עג טקעלפטנע ןענייז עכלעוו ,סעטוג ןופ עצעזעג איד ןענייז סָאד -- טײהטָאנ
 ןופ גנונעקרענא רעד ןיא ןוא ךיז ןיא ?היפ ךיא עכלעוו ןוא טלעוװ רעד ןערָאװ
 -יולנ ןופ טּפַאשלעזעג ןייא ןיא ןעשנעמ ערעדנא טימ טגינייארעפ ןיב ךיא עכלעוו
 ,רענַאיצופנָאק ,רענַאדעמָאחַאמ ,ןעדיא ןוא ,ונ .עכריק םפור ןעמ סָאװ ,עדנעב
 עטרעדנוה עגיזָאד איד זא ,ןייז סָאד ןעד ןאק ? יז ןענייז עשז-סָאװ -- ןעטסידדוב
 ןעבעל סָאד ןעכלעוו ןהֶא ,גונעת ןעטסעב םענעי טינ ןעגָאמרעּפ ןעשנעמ ןענָאילימ
 ,טכיררעפ ךיז רע טָאה ךיילג רונ ,טכַארטרעפ ךיז טָאה רע "? טינ ןעניז ןייק טָאה
 ןופ ןעשנעמ ןופ תוכייש רעד ןענעוו גערפ ךיא ? ךיא גערפ סָאװ ןענעוו רעבָא
 ףיא .טײהטָאנ רעד וצ ,טייהשנעמ רעצנַאג רעד ןופ .ה .ד ,תונומא ענעדעישרעפ
 טימ טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ טָאנ ןוּפ גנוקעלפטנע רעניימעגלא רעד ןעגעוו גערפ
 ןעצרַאה ןיימ ,ךילנעזרעּפ רימ ? סָאד ךיא והט עשז-סָאװ .ןעקעלפ ענַאמוט עלַא
 ךרוד רַאבכייררע טינ זיא סָאװ ,סענעטנעק עטפַאהלעפייווצנוא א טקעדטנע זיא
 "וצסיוא סָאד רעטרעוו טימ ןוא ?כש ן'טימ אקוד ןייא ךיז רַאּפש ךיא ןוא ,לבכש
 | ".ןעקירד

 ףיוא גידנעקוק רעבָא ? טינ ןעהעג ןערעטש איד זא ,טינ ןעד ךיא סייוו,
 דרע איד זא ,ןעלעטשרָאפ טינ ךיז ךיא ןָאק ,ןערעטש איד ןופ גנוגעוועב רעד
 -לָאװ ,סָאד ןעהעג ןערעטש איד זא ,גָאז ךיא ןעוו טכערעג ןיב ךיא ןוא ,ךיז טגעוועב
 ,זיא טינ סָאװ ןענעכערסיוא ןוא ןהעטשרַאפ ןענָאק ןעמָאנָארטּסַא איד ןעד ןעט
 ענעדעישרעפ ןוא עטריצילּפמָאק עֶלַא טכַארטעבנַא ןיא ןעמהענ ןעטלָאװ ייז ןעוו
 גָאו ,חטש ןעגעוו עסילש עכילרעדנואוו ערעייז עלא ? דרע רעד ןופ ןעגנוגעוועב
 רעד ףיוא זיולב טעדנירגעב ךָאד ןענייז ,סרעּפרעק עשילמיה איד ןופ גנונעוועב ןוא
 -רעד ףיוא ,דרע רעכילגעוועבנוא רעד םורא רעטכיל איד ןופ גנוגעוועב רערַאבהעז
 ןענָאילימ רַאפ ךיוא יוזא ןעוועג זיא עכלעוו ןוא העז ךיא עכלעוו ,גנונעוועב רעבלעז
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 אנינעראק אננא

 ןוא .עניבלעזיד ץלא ןייז טעוװ ןוא ןעוועג זיא ןוא תורוד ןופ ףיולרעפ ןיא ןעשנעמ
 ָארטסַא ןופ עפילש איד דעכיז טינ ןוא טסיזמוא ןעוועג טלָאװ סע איוו יוזא טקנופ
 יוזא ,לעמיה ןערַאבהעז םעד ףיוא טעדנירגנעב ןעוועג טינ ןעטלָאװ ייז ןעוו ,ןעמָאנ

 ןייז טינ ןעלָאז ייז ןעוו ,עסילש עניימ ןעוועג ןעטלָאװ רעכיזנוא ןוא טסיזמוא
 רעמיא ןוא ןעמעלַא רַאפ זיא רעכלעוו ,סעטוג ןופ ףעירגעב םענעי ףיוא טעדנירגענ
 ןופ ןערָאװעג טקעדטנע רימ זיא רעכלעוו ןוא עניבלעזסָאד ןייז טעװ ןוא ןעוועג

 ןעגעוו עגארפ איד .ןעצרַאה ןיא רימ ייב גידנעטש ךיז טניפעג ןוא םוהטנעטסירק

 ןייק ןוא טכער ןייק ךיא בָאה טיײהטָאנ רעד וצ תוכייש רעייז ןוא תונומא ערעדנַא

 0 | ",ןעדיישטנע וצ טינ טייקבילגעמ

 םיטיק טרעהרעד רע טָאה -- ןעגנַאגעגקעװא טינ רָאנ טזיב אוד -- =

 אוד טסיב ? ריד טימ זיא סָאװ --- לָאז ןיא ןעגנַאגעג טציא זיא עכלעוו ,עמיטש
 איד ןופ טייקגיטכיל רעד רַאפ גידנעקוק טגָאזעג איז טָאה --- ? ןעגָארטוצ טינ

 .םינּפ ןייז ףיוא ןערעטש
 סָאװ ןעגעוו סייוו איז --- ןָאהטעג טכַארט א רע טָאה -- טהעטשרַאפ איז, |

 רעבָא  .ןעגָאז רהיא לעװ ךיא ,אי ? טינ רעדָא ןעגָאז רהיא ךיא לָאז .טכַארט ךיא

 .ןעביוהעגנא ןיוש איז טָאה ,ןעדייר ןעביוהנַא טלעוועג טָאה רע איוו
 ןיירא העג -- טגָאזעג איז טָאה -- הבוט א והט ! ַאיטסָאק ,סָאװ טָא --

 -עגנייא סעלא זיא טרָאד ביוא ,העז ןוא רעמיצ סעשטיווָאנַאװיא יינרעס ןיא

 םעיינ א טלעטשעגקעווא ןעמ טָאה וצ ,העז .גיסַאּפנוא סעּפע זיא רימ .טנעדרָא

 יי | | א ,לעשיטישַאוו
 .ןָאהטעג שוק א איז רע טָאה -- ןהעג לע ךיא ,טוג ---
 זיא איז ןעוו ,ןָאהטעג טכַארט א רע טָאה --- ןעגָאז טינ ףרַאד ןעמ ,ןיינ,

 ןוא גיטכיוו ,גיטיונ ןיילַא רימ רַאפ זיא סָאוװ דוס .ַא זיא סָאד --- סיוארָאפ קעוװַא

 . טָאה להיפעג רעיינ רעגיזָאד רעד .ןעקירדסיוא טינ רעטרעוו ןיא ןעק ןעמ סָאװ

 . ךיא איוו ,גנולצולּפ טרהעלקעגפיוא טינ ,טכַאמעג ךילקילג טינ ,טרעדנעעג טינ ךימ

 -רעביא ןייק .ןהוז םוצ ?היפעג ןיימ איוו ױזַא ךיוא --- טמיורטעג םעד ןופ בָאה

 ךיא -- הנומא טינ וצ ,הנומא סָאד זיא וצ ןוא .ןעוועג טינ ךיוא ָאד זיא גנושַאד

 ךרוד רימ וצ ןיירא זיא ?היפעג עגיזָאד סָאד רונ -- זיא סָאד סָאװ טינ סייוו

 | .ןעצרַאה ןיא טסעפ טציא טציז ןוא םירוסי

 רעטייוו לעװ ,רעשטוק םעד הוא ןערעוו סעכ ןיא יוזא רעטייוו לע ךיא,

 ןייז טעװ רעטייוו ,ןעקנַאדעג עניימ ןעגָאזסיורא גיסַאּפ טינ לעוװ ,ךיז ןערעּפמַאה

 ןיימ רַאפ וליפא ,ערעדנַא ןוא המשנ ןיימ ןופ םישדק ישדק םעד ןעשיווצ דנַאװ א

 הטרח ךָאנרעד לעוװ ןוא קערש ןיימ רַאפ ןעגידלושעב רעטייוו איז לעוו ךיא ,בייוו

 --- הלפת והט ךיא סָאװ רַאפ לכש ן'טימ ןהעטשרעפ טינ רעטייוו לעוװ ךיא ,ןעבָאה

 ןַא טָאה רָאנ ,רעהירפ איו ,ןעניז א ןהֶא טינ רונ טינ טציא זיא ןעבעל ןיימ רעבָא

 ןיא ןעגיילוצניירא תלוכיב ןיב ךיא סָאװ ,עטוג סָאד ןופ ןעניז ןעטפַאהלעפייווצנוא
 א הר א = | | | ."! ןעבעפ
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